


اَمَو ( 2  ) ىَّلََجت اَِذإ  ِراَھَّنلاَو  ( 1  ) ىَشَْغي اَِذإ  ِلْیَّللاَو  {{ 
 }} ىَّتََشل ْمَُكیْعَس  َِّنإ  ( 3  ) ىَثُْنْألاَو َرَكَّذلا  ََقلَخ 

( لیللا ةروس   ، ميرك نآرق  )
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ءارجإو يفاقثلا  مالعإلاب  يفغش  باب  نم 
نم تصلختسا   ، تاراوحلاو تاجاترُبوُّرلا 
نأ قبس   ، نیفقثم ءامسأ  ةميدقلا  يتاركذم 
نرقلا نم  تلخ  تاونس  يف  مھب  ُتبجعأ 

مث  ، نأشو روضح  اھیف  مھل  ناك   ، يضاملا
ام مھنأ  نم  دكأتللو   . ركذ الو  رثأ  ال  مویلا  اوحضأ 

ِلیلدو مجارتلاب  ةفيرع  ُتربختسا   ، ءایحأ اولاز 
مھبلغأ نأ  اھنم  تملعف   ، مھنع لأسأ  نم 
يرظتنم نم  ةیقبلاو   ، ىلعألا قیفرلاب  اوقحتلا 

ةثالث نيوانعب  ةروكشم  ينتدوز   . توملا َكلم 
دیعاوم ذخأ  يف  يل  طسوتلا  تلواحو   ، ءایحأ

. ةدحاو ةلاح  يف  الإ  قفوتت  ملف   ، مھعم

، يدرولا هثانخ  ةذاتسألا  ةمئاقلا  سأر  ىلع 
ضرقت اھتلوص  مايأ  تناك   ، نینامثلا وحن  وبحت 

تاساردلاو تالاقملا  رشن  يف  طشنتو  رعشلا 
تارضاحملا يقلُتو   ، اھرواج امو  ةفاقثلا  نع 

اھنم ةدحاوب  ُتظفتحا   ، ةحجانلا ةيریھامجلا 
ركذ نم  اھناونع :  . اریثك ينتقار  ذإ   ، ةعوبطم

: اھیف درو  اممو   ، ىثنأو

اًءدب َّيلع   ، يناسحتسالا يجھنمل  ًالیعفتو  ]...[ 



ركفن ىلوأ  ّداومك  حیتافم  ٍصوصن  راضحتساب 
يف اھنمو  ؛  قيرطلا ةنابتسا  ىلإ  عزننو  اھتقفر 

مالسإلا يبن  نع  يوُر  ام  ُضعب  عفرألا  ماقملا 
اووس : » اھنم  ، ةقیش ٍةغیلب  ثيداحأ  نم  مركألا 
ادحأ الضفم  ُتنك  ولو   ، ةیطعلا يف  مكدالوأ  نیب 
اوھركت ال   » ؛  « لاجرلا ىلع  َءاسنلا  ُتلضفل 

اوذخ  » »؛ تاسنؤملا تایلاغلا  نھنإ   . تانبلا
مأ ةشئاع  ّيأ  « ) ءاریمحلا هذھ  نم  مكنيد  فصن 
امو ميرك  الإ  ءاسنلا  مركأ  ام   » )؛ نینمؤملا
ةريدج تاعیجرتكو  میئل ...» الإ  َّنھناھأ 
نسحي  ، نأشلا اذھ  يف  ججحتلاو  داھشتسالاب 
يبنتملا بیطلا  وبأ  هلاق  ام  اضيأ  ركذتن  نأ 
ِتلَّضُفل اندقف / نمك  ُءاسنلا  ناك  ولو  : » ارعش

ِمسال ْثینأتلا  امو  ِلاجرلا //  ىلع  ُءاسنلا 
يلو »؛  ِلالھلل ٌرخف  ُریكذتلا  الو  ٌبیع / ِسمشلا 
ةّنیب تارابعب  ظحاجلا  هرطس  ام  ىلإ  مكلیحأ  نأ 
ىلإو  ، لئاسرلا يف  هتاذ  عوضوملا  لوح  ةرین 

ةيروھمجلا باتك  صیخلت  يف  دشر  نبا 
ربكألا خیشلل  صوصن  نع  الضف   ، نوطالفأل
مھنع مكثدحأ  دقو   ، يبرع نبا  نيدلا  يیحم 
نمض تاداھش  اھلكو  ؛  ةمداق ةرضاحم  يف 
راكفأب اھانراق  ام  اذإ  ةوقو  اجھو  دادزت  ىرخأ 
ركفلا باطقأ  ضعب  دنع  ةدراو  ةأرملا  نع 
ةدام َّدرجم  اھربتعا  يذلا  وطسرأك   ، يبرغلا



اھلكشب  ، ةیلعفلا ةلعلا   ، لجرلا اھدمي  ماخ 
رواھنبوشو ازونیبس  نكي  ملو   ، اھتروصو
نیثَدحملا نم  نأشلا  اذھ  يف  مھریغو  هشتینو 

نكل لوألا .» ملعملا   » نم اصیقنتو  ةسارش  َّلقأ 
ةلداع ىرخأ  اراكفأ  انع  بجحي  نأ  مزلي  ال  اذھ 
يف ءاسنلا  عضو  رابتعاك   ، مھاوس باطقأ  دنع 

،( سكرام لراك   ) هیلع وأ  هل  ٍمكح  َرایعم  عمتجملا 
ءامسلا ةدمعأ  فصن  نعفري  نھنأ  وأ 

ام عوضوملا  اذھل  نوكیسو  َكنوت .) يستووام  )
َاي : } ةميركلا ةيآلا  ءوض  ىلع  ءاش هللا،  نإ   ، هدعب

ٰىَثنُأَو ٍرَكَذ  نِّم  مُكاَنَْقلَخ  اَِّنإ  ُساَّنلا  اَھَُّيأ 
امك ؛  ةيآلا اوُفَراَعَِتل }} َِلئَابَقَو  ًابوُعُش  ْمُكاَنْلَعَجَو 
ِّينس ِّيھلإ  مَسقل  ةنمضتم  ىرخأ  ءوض  ىلع 
ىَّلََجت اَِذإ  ِراَھَّنلاَو  ( 1  ) ىَشَْغي اَِذإ  ِلْیَّللاَو  : } يولُع
ْمَُكیْعَس َِّنإ  ( 3  ) ىَثُْنْألاَو َرَكَّذلا  ََقلَخ  اَمَو  ( 2)

 }}. ىَّتََشل

اھتقش يف  ةذاتسألا  ةدیسلا  ينتلبقتسا 
لھأ نم  دفوم  ينأ  ول  امك   ، بیحرتلاو ةوافحلاب 
اولھلھ ذإ   ، مھب اھدھع  دُعب  نيذلا  باتكلاو  ملقلا 
ىلع ركشلا  اھل  ُتلزجأ   . اھوعطق مث  اھب  ةلصلا 
يھو  ، ينترسفتسا  . اھيدي نیب  يلوثم  لوبق 
تبجأ  ، اھترايز ببس  نع   ، اياش يسأك  ألمت 

... هللا ءاش  نإ  ریخ  : - ريدقتلاو ءایحلا  نم  ریثكب 
ةیھبلا كتعلطب  يلمتلا  نم  رثكأ  سیل  يیعس 



... كلاحو كتحص  ىلع  نانئمطالاو 

ُضایب اھعاعشإ  يف  داز   ، ةضيرع ةماستبا  تدبأ 
لیجست يف  اھتنذأتسا   . يريرحلا اھرعش 

: ْتلأس  . عنتمت ملف  انراوح 

؟ اذام مث  - 

يیفاحصو قوقعلا  رمز  نم  تسل  يتدیس  انأ  ـ 
داقنو ةبتك  لب  باتُك  نم  الو   ، شبنلاو يلفلا 

، ةمیمنلاو ةبیغلا  ةلضفملا  مھتضاير   ، نیفيزم
. قرف ، ال  نیحاص وأ  ىراكس  مھو  اھنوسرامي 

؟ اذام مث   ... لوقت ام  ّحص  - 

ُلك : » ينابق رازن  عم  دشنأ  لبق  نم  تنك  - 
ِمسرلا يف  انصالخو  ٌةدودسم / انمامأ  بوردلا 

كشأ  ، نیعبرألا زھانأ  انأو   ، ترصف  ،« ِتاملكلاب
هتيدودحم اكردم   ، هسفن صالخلا  اذھ  يف 

. هروصقو

امب تقلعو   ، ةقیقر ةرظنب  ةذاتسألا  ينتجدح 
: ينأجاف

... ةریخألا كتاباتك  نم  اذھ  ُتممش  - 



! يتالوم  ، يل نیئرقت  - 

ىولب نكل   ، نینس ذنم  ةباتكلا  نع  تفقوت  - 
ِّلك ةروث   » كناويد  ... ينقرافت مل  ةءارقلا 
روصو ةئيرج  راكفأ  نم  هیف  امل  ينقار  لوصفلا »
كتلجم يف  كتایحاتتفا  كلذكو   ، ةعيدب

... اھب تینتعا  لاصلصلا » »

تاطلسلا زاھجإ  لبق   ، ِكنأ يتدیس  يّركذت  - 
يبلط لوبقب  ِتلضفت   ، عنملاب ةلجملا  ىلع 

،« لاصلصلا  » يدقنلا باتك  نم  اھمسا  سابتقا 
يف حلطصملا  اذھ  يناعم  هنمض  تلَّوأ  يذلا 
ةغالبو ةجحلا  ةوقب  ِتضھان  امك   ، ميركلا نآرقلا 
كلذو  ، سيدقتلاو ریقوتلا  ةفاقث  تافآ  ةغللا 
اھیف لمعي  يتلا   ، رییغتلاو تالوحتلا  ةنُس  مساب 

ظافحلاب ایلدج  نورقملا  وحملا  لمع  لاصلصلا 
نم  ، لایجألا و  باقحألا  ربع   ، وھ ام  لك  ىلع 

. ةئیضملا قئاقحلاو  ةيوقملا  تارمثلا  لیبق 

؟ اذام مث   ... حص - 

ىلع ُتجرعف   ، ينأش يف  ثدحتلا  نع  ُتمجحأ 
: يترايز نم  هاخوتأ  ام 

انزومر نم  ةئفب  لغشنم  ينھذو  ةدم  ذنم  - 
اھبسحأ ةلزع  ىلإ  اولام   ، ةزرابلا ةیفاقثلا 



لاوحأ يفو  مھتاوذ  يف  رظنلا  ةیغب   ، ةيدارإ
. ىرخأ دوصقل  وأ  مھرئاصمو  سانلا 

تلاق  ، يمالكب مامتھالا  ضعب  ةدیسلا  ترھظأ 
: عیجشتلا ةجھلب 

؟ كئیجم ىوعد  نعو  - 

اھرباكأو ةيرایتخالا  ةلزعلا  زومر  نیب  نأ  تركف  - 
ةنیب ىبرق  جئاشو  دجوت  يتالوم  ةقبط  نم 
لوح اوقتلي  نأ  الیمج  نوكي  دقو   ، ةیفخ ىرخأو 
مھلوقع كاكتحا  نم  ثعبنتف   ، اوقترا هیلإ  ام 

ةّقیش میھافمو  راكفأ  اھجزامتو  مھاؤرو 
ادازو ةعفان  ةریخذ  تقولا  عم  ریصت   ، ةینارون

. ّاینس

لازتعا ةكرح  ءاشنإ  ىلإ  ةوعدلا  نذإ  ديرت  - 
؟ ةديدج

ةقرف هبشي  ام  الو  ةكرح  ال   ، يتدیس -ال، 
، رخآ مالك » ملع   » میقت  ، ةفورعملا ةلزتعملا 

رمألا  . اھنحمو ةسایسلا  رامغ  يف  ضوختو 
شّشع عمتجم  يف   ... رسيأو اذھ  نم  طسبأ 

، ةقرفلاو ماصفلا  هلصافمو  هقفارم  رثكأ  يف 
راقعلاو لاملا  هیلأتب  رودصلاو  لوقعلا  تثولتو 
تاجرد ىلإ  لُثملاو  ئدابملا  ِتندتو   ، ةعتمألاو



مھو  ، كتنیط نم  تایصخش  جوحأ  ام   ، ةلوُھم
ةبرغ عفرو   ، مھنیب دعابتلا  عیقص  مدھ  ىلإ   ، ةلق
ةرح  ، ةيرود سلاجم  يف  ضعبلا  نع  ضعبلا 
قحلا میقل  اھیف  دحوألا  مھؤالو   ، ةقیلط
يقارلا ركفلاب  اھنوّبلقي   ، لدعلاو ِلامجلاو 

. يدجملا ّداجلا  راوحلاو 

نانحلا اھؤلم  تارظنب  ةسیلجلا  ينتلمش 
: تلاق  ، فطعلاو

دق ينارت  امك  ينكل   ، ينبا اي  روكشم  كیعس  - 
نم  . ابیش رعشلا  لعتشاو  ينم  مظعلا  نھو 
يف الجر  هل  نأكو  يشميو  كرحتي  ّينس  غلب 
انایحأ طقسیف   ، رثعتتو هتاوطخ  لقثت   ، ربقلا
اموي هبذجت  ضرألا  امنأك   ، هماظع ضعب  ارِّسكم 
هروصتي عورشم  لك   . اھفاوجأ ىلإ  موي  دعب 

ملاع يف  هدعوم  زاجنإلا  نأ  ول  امك   ، هئجري
ةركفب ةبحألا  ضعب  ةنس  ذنم  ينءاج   ... رخآ

، يدلوم ةنيدم  يف  يل  يراكذت  بصن  ةماقإ 
فینحلا اننيد  نأ  ىوعدب   ، كلذب مھل  صخرُي  ملف 
دوجوب اوجتحا  املو   . مانصألاو بصنلا  ّمرحي 

ةیمالسإلا نادلبلا  مظعم  يف  لیثامتلاو  بصنلا 
نم مھتدابعل  ، ال  مھاركذ ظفحو  اھمالعأ  ميركتل 
ام ّمرحي  يكلاملا  انبھذم  مھل : لیق  هللا،  نود 

صنلاب اوركنأ  مھنأ  عم   ، اوحلفي ملف   ، نوديرت



ءالؤھ نإ  مث  ؛  هتحصو ميرحتلا  دورو  لاثمألاو 
ةسسؤم ءاشنإ  مھمزع  نع  يل  اوربع  ةبحألا 

َدعب نإو  كلذ  نع  مھتیھنف   ، يمسا لمحت 
، فیك ةديدع  قباوس  نم  ملعأ  ينأ  ذإ   ، يتامم
وأ دیقفلا  اذھ  ةسسؤم  ریصت   ، ةریصق ةدم  دعب 
، قرو ىلع  اربح  مث  ةغراف  ةراحم  ةدیقفلا  كلت 

... ةریخأو ةیناث  ةتیم  تومي  هب  تمست  نم  لعجت 
مویلا ذإ   ، هیلإ ينوعدت  امع  رذتعأ  انأ  نذإو 
باحر لیختأو   ، يلیحر ّدعُأ  نأ  دحوألا  يلغش 
موقألاو ىھبألا  يھ  نوكت  ىرخأ  ةایح 

، رمألا يف  ركفأس  ؟  يردي نم  نكل   ... ىمسألاو
بسحاف الإو   ، يسفنب كبیجأ  ييأر  تریغ  اذإو 

. جاعزإلا مدع  ءاجرلا  هیبنت : هیلع  دصوملا  يباب 

، زوجعلا ةدیسلاب  يئاقل  ىلع  رھش  يضم  دیعب 
اھتزانج يف  ُتبھذف   ، ةفيرعلا نم  اھیعن  ينعاج 

. ریخألا اھاوثم  ىلإ  اھعییشتل  اوتأ  نم  ةبحص 
نمض لجر  ىلع  تّفرعت  لیلقلا  مھفیفل  يفو 
هوحن تمدقت   ، يحنطلا ىفطصم   ، يتمئاق
تدعترا ًةيادب   . يمسا نع  افشاكو  ايزعم 

تربع  . هتعزف وأ  هتيذآ  ينأك   ، جعزناو هصئارف 
ضفرلاب أموأف   ، هئاقل يف  يتبغر  نع  هل 

، ّةركلا تدعأ  ةربقملا  ةباوب  ىلع   . دعتباو
هناونع اھیلع  بتك  هتديرج  ةخسنب  ينافاوف 

. مویلا ءاسم  ةعاس  عبر  يف  ادَّدحم  هئاقل  تقوو 



مث بابلا  حتف   ، قئاقد رشعب  دعوملا  لبق  تمدق 
نم تلزن  نآلا ! سیل  الئاق : يھجو  يف  هقلغأ 
ىلع ينیعو  ةميدق  ةرامعل  ریخألا  قباطلا 
تلصو اذإ  ىتح   ، اینأتم تدعص  مث   ، يتعاس

ينلبقتسا  ، براوملا هباب  فلخ  لجرلا  تدجو 
هدافم مالكب  قطني  وھو   ، ينحفاصي نأ  نود  نم 

، دعوملا ىغلأل  ةدحاو  ةقیقدب  ترخأت  ول  ينأ 
نأو  ، بھذ نم  هنوكب  تقولا  ىلع  هصرح  ّرربو 
ءافلح وأ  نبت  نم  هنودعي  دلبلا  اذھ  يف  سانلا 

، ّيسرك ىلع  ينسلجأ  دقو   ، تظحال  . لقأ لب 
نیقفرملا ىتح  هيدي  حسم  نع  رتفي  ال  هنأ 

ًةتغبو  . اھمھفأ تامغمغ ال  اددرم   ، ةّللبم ةطوفب 
: لأس ةدحلاو  بتعلا  ةجھلب 

؟ ديرت شيإ   ... ديرت ام  - 

: ابرطضم تبجأ 

كتسلاجمب فرشتلا  ریغ   ، يدیس  ، ءيش ال  - 
... كلاوقأب عتمتلاو 

، ایلاب اشانك  الوانتم   ، هدي نم  ةكرحب  ينعطاق 
نع اھفورح  ُضعب  فشكت  ٍظافلأب  اھوفتم 

: ةبرخلا هنانسأ 

اھتّدشو ةدحولا  ِضیف  نم  مالكلا : اذھ  عمسا  - 



حملأ يناسع   ، يباب ِبقث  نم  ُرظنأ  ُّتب   ، ّيلع
ةدحولا ضیف  نم   . ّيلإ ُهوعدأف  الاض  ارئاز 

: ُلوقأو يناردج  ُقرطأ  ُّتب   ، ّيلع اھتدشو 
... لضفت

: لأس  ، هلثم ُتلعفو  هئام  سأك  برش 

؟ وغللا اذھ  بحاص  فرعت  - 

: قلعف نأ ال،  تأموأ 

أبرأو هءارھ  ّجمأ  انأو   . همسا تیسن  رعيوش  - 
شيإ نذإو   ... هیف ةملك  ّيأ  لوبق  نع  يسفنب 

؟ ديرت

يذلا تقوللو  لجرلا  عبط  ةدحل  يكابترا  ُتبلاغ 
ىلع هتضرع  تنك  امب  ازجوم  هتبجأ   . ينمھادي
انثيدح لجسأ  نأ  هتیجرتو   ، ةافوتملا ةدیسلا 

: لاق  . نذأو هتامسق  تنال  مث   ، ضعتماف

يتبحاص ىلع  هَتضرع  نوكت  دق  مالكلا  اذھ  - 
زئانجلا يف   . سمألاب اھانفد  يللا   ، زوجعلا

اھنوك ةصق  ّيلع  دیعُتف   ، يقتلن انرص  اھدحو 
اھجاحأف  ، لیحرلا ىلإ  ينقبستسو  ينربكت 

امك  ، ناھرلا تحبر  اھنأ  ىرت  نآلاو   . كلذ سكعب 
ادغو ءيشب  مویلا  كدِعأ  دق  اذل   . اھلبق يتجوز 



... كئجافيو يتوم  ينأجافي  نأ  ىلإ  دعولا  فلخأ 
نوكأ نأ  ةرم  فلأ  ّلضفأ  انأو   ، نْيد ّرحلا  دْعو 
بابسأ نم  قبي  مل   ... نيد الو  دعو  الب  ّرحلا 

هنإ هل : َيناث  ال  دحاو  ببس  ىوس  ًایح  يفوقو 
مامأ اموي  طقسأ  نأ  نم  يلجخ  لق  وأ  يفوخ 
. ءالّجنلا تانعطلا  هتكھنأ   ، فزان لمجك  سانأ 

ارخذ كاقبأو   ، يدیس  ، كرمع يف  هللا  لاطأ  - 
... اذالمو

: هتعاس قمري  وھو  ينعطاق 

ىتح نوكت  نم  مث   . تالبعزخو تایشوت  شالب  - 
ىتح ؟  نوكت نم  ؟  كل باجتسُيو  يل  وعدت 

... تخابو مھتیعدأ  تلب  ءایلوألا 

ةیبرعلاب میقلا  كرعش  ءارق  نم  دحاو  طقف  انأ  ـ 
. ةیسنرفلاو

هنأك اعساو  سفنت   ، تاظحل لجرلا  تكس 
توصب لاق   . ّيلع لیقث  ٍمالك  ءاقلإل  دعتسي 

: توفخلاو ةوقلا  نیب  حجرأتم 

ذنم اھتيوط  يدنع  هتحفص  رابو ! رعشلا  لُزھ  - 
يف رعشلا  ضرع  نم  ّيدي  تضفنو   ، نامز
رثُك طاھرأ  هیلع  ّىنجت   ... داسكلاو طحقلا  قوس 



مھریبك دنع  ْرظنُأ   ... ّهآلإ مھل  َلغش  ال  نمم 
هتانايذھ لویس  ىلإ  هرمع  فيرخ  يف  سینودأ 

ركفلا يف  ءاقرخلا  هفقاومو  ةفراجلا 
انیلع علطیف   ، كلتب هتاھ  طلتخت   ، ةسایسلاو
ُلوقنس : » يتركاذ يف  بسرت  ام  لثمب  ارھاج 
روضحلا ىّمسي  ٌءيش  ِنوكلا  يف  ةطاسبلا :

ُنحن َةقیقحلا : لوقن  بایغلا  ىّمسي  ٌءيشو 
ٌدبز اننإ  ْبارت / اندلي  مل  ٌءامس  اندلت  مل  بایغلا /

ِءامسلا يف  ٌأدص  ِتاملكلا / ِرھن  نم  رُخبتي 
نم صلختسملاو  »؛  ... ةایحلا يف  ٌأدص  اھكالفأو 
هتفئاط كلذ  نم  ينثتسي  هنأ  هفقاومو  هرعش 

ُّدیس هدنع  بلاط ) يبأ  نبا   ) ّيلعف  ، ةيولعلا
هومر  » قيدصلا فسویكو   ، ءادھشلاو نازحألا 
يف ٌلعتشم  ّرحاس  ٌبھل / ٌيلع  و   » »؛ ِّبجلا يف 

/ ًاباتك وأ  ًابارت  كرتي  مل  ۔ُحاتجي  اَفصاع  ءام / ِّلك 
َّنأ ُّهرس  راھنلا / ِهیحانجب  ّىطغ  َخيراتلا  َسنك 
يف ِذاحشلاك  هللا  تيأرو   » مث « ... َّنُج َراھنلا 
ِّيلع ِضرأ  يف  َسمشلا  ُتلكأو  ِّيلع / ِضرأ 
طقس : » رھجي نأ  ىلإ  »؛  ... ةنذئملا تزبخو 
يف ُقولخملا  طقس  ِهتوبات / يف  ُقلاخلا 
اذھ لثم  أرقن  نأ  يریغلو  يل  فیك  « ... ِهتوبات
سملا يف  ةطبختملا  هروصو  روعسملا  رعشلا 

ٌلین ِكؤاضعأ  ةنذئملا / ُتزبخو  ةنوعرلاو :
ءاوح ُّيبلحط / ٌعاق  ةراضحلا  ُةھبج  يرجي /



ةرسكنملا ّةرجلا  يذھ  يليوارس / يف  ٌلماح 
لثم ةكربف  يف  سیل  ءادلا  تیب   .. ٌةموزھم ةمأ 
يأ ىلع   ، لظت يتلا  ةبئاسلا  تاروفاتیملا  هذھ 

نویئادادلاو نویلايرسلا  هب  يتأ  ام  نود   ، لاح
اھریخست يف  امنإو   ، ةدوجلاو ةغالبلا  ثیح  نم 

ةھيركلا ةیباصُعلا  ةتباثلا  هئارآ  ةمدخل 
اھلحنو اھفایطأ  لكب  برعلا  ةمأ  ءاوختسال 
تاردقم ریقحتو  هتفئاط - ادع  اھبھاذمو - 

... اھرضاحو اھیضام 

َوفع ىرخأ  تازاجمو  ٍروصب  سمھي  لجرلا  لظ 
هرظن َّيلإ  ابوصم  تمص  اذإ  ىتح   ، ركذتلا

: اّبیھتم هتلأس 

كماكحأو رعاشلا  لاوقأ   ، يذاتسأ  ، لقنأ لھ  - 
؟ اھیلع

ام هب  لعفإ  هیلع  يمالكو   ، روشنم همالك  - 
نل مت  اذإو   ، متي نل  هیلإ  هلوصو  نأ  ولو   ، ءاشت

ىصعتسا اذإ  يغاطلا : هراعش  ماد  ام  دیفي 
نإو  ، هب ذذلتلاو  هقوذتب  ِفتكاف  يرعش  كیلع 
لجرلا ىدل   ... اھيردزاو كسفن  مھتاف  تزجع 
درفلا رھوجلا  هنأب  عاخنلا  ىتح  خسار  نیقي 

هتیسجرن  ... هل َكيرش  ، ال  عادبإلاو قلخلا  لحفو 
هجاض  ، ةفیثك  ، ةمخض اھلیثم : َّلق  ةفرجعتملا 



لحتنا بسحف  نمیتلا  باب  نم  سیل  ةمداصو !
بصخلا هالإ  سینودأ  مسا  دیعس  دمحأ  يلع 

امنإو  ، ةیقینیفلا ایجولوثیملا  يف  تابنلا  ةایحو 
ةروطسألا ةيزمر  صیخشت  يف  اعمط  كلذك 

هَعقاو نوكي  يرعش  عقاو  ىلإ  همساب  اھلْقنو 
نوكلا بطاخي  ادرفنم  هعمستو  هارت  اذكھو  وھ !
لوجيو  ، اھلك ایندلا  رصانعو  ممألاو  قلخلاو 
ةراضحلا ُمغل  َّریغأ : نأ  ٌرداق  : » انلعم لوصيو  ةانأب 

نأ ةیعطق  هیقوثوب  ّعرشیف   ،« يمسا وھ  اذھ  - 
يرصحلا ينبتلاب  الإ  صالخ  الو  ةاجنم  ال 

ائیش فرعي  ال  يللا  ةثادحلاو  ةیكئاللا  ْيقسنل 
نع الو  يعقاولاو  يركفلا  امھخيرات  نع 
ىلإ امھیلك  ّلوحیف   ،« ةثادحلا دعب  ام   » تايرظن

... ةفینع  ، ةيذالوف  ، ةیئامغود ةنايد ! ِّيأو   ، ةنايد
روصلاب ظتكملا   ، باتكلا هناويد  يف  رظنا  مث 
لزتخي فیك   ، ةدبرعملا ةشئاطلا  تازاجملاو 

ءامد راھنأ  درجم  هنوك  يف  ةمألا  هذھ  َخيرات 
رھقلاو تاملظلاب  ةرخاز  دوھعو   ، يرجت

نیح سيردإ  لیھس  لحارلا  َّقح   ... نایغطلاو
يف اضيأ  هدھاش   ... هرشن نع  عنتماو  هنم  رفن 
دقنلا دودح  ىدعتي  فیك  ةیمالعإلا  هتاجرخ 

وأ مھتمصعب  اموي  لاق  نمو   ) برعلل لوقعملا 
، مھتراضحو مھ  مھضارقناب  رشبیف   ، !( مھلامك

فرعي ال  يتلا   ، ةميدقلا تاراضحلا  رارغ  ىلع 



نع هسفنب  أبري  هنأ ال  عم  اذھ   ، لاب اذ  ائیش  اھنع 
ولو  . مھزئاوجو ءایحألا  برعلا  سولف  لیصحت 

، ةدئابلا برعلاب  نوقحال  مھنإ  لوقلاب  ىفتكا 
توم نود  نمو  اددج  ابرع  نیفلخم  ْنكل 
لجرلا نأ  الإ   ، هیف انلداجو  رمألا  ناھل   ، مھتراضح

، فیخسلا يصاقنتسإلا  همالكب  اثبشتم  لظي 
سرشأ ىتح  هب  هفي  مل  ام  فنص  نم  وھو 
نیمیلا ةالغو  ةنياھص  نم   ، مھرطخأو ءادعألا 

ةزئاج ةسسؤم  قوري  نأ  دعبتسُيو   ، يشافلا
ببحتي اثھال  ادھاج  َّكفنا  ام  يللا  اھتاذ  لبون 

اھنم  ، لئاسرلاو لئاسولا  ىتشب  فلزتيو  اھیلإ 
برعلا ديرجت  يف  هناعمإ  اھنمو   ، تركذ ام  ضعب 
ينيدلا مھحالس  نم  نیینیطسلفلاو 

نع بيرملا  هتوكس  لباقملا  يفو   ، يحورلاو
اتباث انكرو  ًةيوھ  اھتلود  ةيدوھیب  لیئارسإ  رارقإ 

! نیضرقنملا نمل  نذإ  هنإ   ... اسسؤم

ءادأ نیسحت  يف  يسیلج  تحمستسا 
يف يلودب  ءالدإلا  تلواح  مث   ، يتلجسم

: تلق  ، هتاذ عوضوملا 

يذھ يف  يكوكش  ججؤي   ، يذاتسأ  ، كمالك - 
ةبئاسلا تازاجملاو  روصلل  ةجئاھلا  لویسلا 
هتازكترم يف  اضيأو   ، انبحاص دنع  ةسولھملا 

، لوحتملاو تباثلا  هتحورطأ  ذنم  ةیجولويديإلا 



نم ، ال  ةیكئاللاو ةثادحلل  ّدنھملا  هزیحت  زرب  ثیح 
لب  ، يفسلفلا ریظنتلاو  قمعملا  ثحبلا  باب 

تارارقلا بولسأ  ىلع  مئاق  يوعد  هجوت  ءّارج 
هايإ انملعي  امل  افالخ   ، امھوتم  ، میسارملاو
لوقن نأ  يفكي  هنأ   ، تاسایسلاو تاروثلا  خيرات 

ةرتاوتملا هتوعد  كلذ  نمو   ، نوكیف نك  ءيشلل 
يبرعلا نھذلل  ةيدیلقتلا  ةینبلا  مدھ  ىلإ 

اذھ ىلإو   ... ينيدلا ىنبملا  نم  صلختلاو 
ةقلذحلاو جربتلا  يفقثم  نم  ریثك  بھذي 

... ةعيرسلا تاخبطلاو 

هتیھجنعب فیك  اضيأ  هرظنا  مث  تنسحأ ! - 
نییئاورلا ةءارق  نع  هفوزعب  رھجي  ةداتعملا 

وأ نيرعاشب  الإ  فرتعي  الو   ، مھعیمج نیثدحملا 
لب ةعضاوتم  ةجرد  نم  لاح  يأ  ىلع  مھ   ، ةثالث
هدنع ءاجوھلا  تاھرتلا  نم  كلذ  ىوسو   ، لقأ

ّيفرعملا خیشلا  ُداز  امیف  كاذو  ّهلك  اذھ  ؛  ریثك
كنع عد   ، يرظنلا هّنكمتو   ، ةشاشھلا غلاب 
هنأ ولف   . يندتلاو لازھلا  يف  لغوم   ، يفسلفلا

، تاحفص ولو  دیعس  راودإ  لحارلا  لامعأ  نم  أرق 
يكل بابسألاو  يعاودلا  ّلك  هيدل  ترفاوتل 

ةتیمتسملا هتاشرحت  نمو  هسفن  نم  لجخي 
سمتلیف  ، لیئارسإو برغلا  نود  مھمذو  برعلاب 

... دعبتسم ّدج  رمأ  اذھو   ، ةرذعملاو حفصلا 



لاعشإب هلاغشناو  رئاثلا  لجرلا  توكس  تزھتنا 
: تلقف  ، هتراجیس

انرعاش مالزأ  راكنتسا  ریثت  دق   ، هتاھ كماكحأ  - 
؟ مھتلق ىلع  ولو   ، هیيراوحو

: ءودھب باجأو   ، ةصحاف ةرظن  َّيلإ  لجرلا  ّبوص 

رعش مامأ   ، نیبلتسم نییمنص  درجم  ءالؤھ  - 
نوزخي مھارت   ، هنومھفي ال  زغلم  يمسلط 

هنع مھزجعو  هل  مھمھف  ةلقل  مھسفنأ 
يف باطعألاو  بویعلا  كاردإ  ضوع   ، اھنونعليو
وميدع الامجإ  مھف  يلاتلابو  ؛  ىرجملاو عبنملا 
ةرابع مھو   ، ةریصبلاو ةنطفلاو  يدقنلا  سحلا 

الف  ، نوسدقيو نودلقي  نیح  مازقأو  ةدرق  نع 
هفسناو خیشلا  جاطناش  ىلع  ْرث  لب  مھنم  نكت 
مھولا مانصأ  مِّشھ  ةاعولا  عمو   ، افسن

الو كئلوأب  أبعأ  الف  انأ  امأ   ... ناتھبلاو
ءارعش رابكل  أرقا  لباقملا  يف  امنإ   ... مھدوبعمب

لظ يذلا  شيورد  زيزعلا  اندیقف  مھنمو   ، ملاعلا
لعفب امولكم   ، هءازإ هصصغب  اضيرم  انبحاص 
هرعشل مھبحو  دومحم  ىلع  ریھامجلا  لابقإ 

: ّذفلا رعاشلا  ْيتلاقم  عجار   ... هصخشو هركفو 
اذھ نم  انوذقنأ  و« رعشلا » َّلقو  ءارعشلا  رُثك  »
رعش دشر  نبا  هیمسي  ام  ّيأ   ،« رعشلا



عم روزلا ...!» ءارعش  و« نیھومملا » ءارعشلا  »
لب ةحزم  رعشلل  يملاعلا  مویلا  يسمي  ءالؤھ 
اذھ ريربتل  مھؤاعدا  وھ  كحضم   ... ةلزھم
ةنكاس نیب  رشني  رعشلا  ّنأب  يونسلا  لافتحالا 
نیح  ... مالسلاو لامجلاو  ةبحملا  میق  ضرألا 
يف يلوح  نم  ءاعدالا  اذھ  فيرصت  يف  رظنأ 

ةحصلاو ةقیقحلا  نم  هل  دجأ  ال   ، مھتایكولس
مھقافن لوھب  قعصأو   ، رادقمب ولو   ، ابیصن

، اضيأ رثنلا  ال  َملو  رعشلا !  ... مھطبختو
كلذ ریغو   ، صقرلاو ىقیسوملاو  لیكشتلاو 

؟! بادآلاو نونفلا  نم 

ضیبملا هبراش  ابعادم   ، اركفم لجرلا  قرطأ 
: هتلءاسمل ةصرف  اھتلبتھاف   ، فیثكلا

؟ هارت فیك   ، برغملا دالب  يف  ةفاقثلا  لاحو  - 

افوقو سیلو  بلصلا  رایتلا  ةھج  نم  هارأ ! فیك  - 
 – معزأ  ، ةدعاقلا دكؤت  ةيدرف  تاءانثتسا  ىلع 

لءاضت اندالب  يف  غوبنلا  نأ  حرشلل - تقو  الو 
، نوفزيزلاك وأ  يبوقرع  دعو  هنأك  ىسمأ  ىتح 
اھبو  ، ةیعابتالا انّعبط   . يندتو عادبإلا  شمكناف 
رخألل ادیبع  شیعن   . انركس ةلامثلا  ىتح 
تومنو  ، نیّعقوم هتحت  نیعقاو   ، ىوقألا

ام نطو  يف  انلاح  يذھ   ... نيرومغم نیموزھم 



يل ْركذت  ال   ... ایفاقثو ایناسل  ارمعتسم  لاز 
ّمطلا ّْمطلا - قاوبأ  مھتعنص  ءامسأ  ةنفح 
ةباتكلا يبكارو  نییكبشلا  نم  مھو   ، يمالعإلا

... ةّعیطلا ةمیقتسملا 

؟ مویلا ةيرعشلا  ةباتكلاب  كتقالع  نعو  ـ 

يدنع ام  تقرحأو  هتذبن  ةیسنرفلاب  يرعش  - 
نع ریبعتلل  هتعطتسا  ام  ىصقأ  اذھو   ، هنم
ام يللا   ، ءاردزالاو ةسرطغلا  اسنرفل  يضفر 

تامطللا انل  لیكت  ةذفنتملا  اھتایبول  تكفنا 
عيرلل عترم  درجم  اندالب  بسحتو   ، تاناھإلاو

، اھعلسو اھتاجوتنم  كالھتسال  ةلھس  قوسو 
اھتایبول  ، ةیمالعإلاو ةیفاقثلاو  اھنم  ةيداملا 
ةمراصلا ةیعیبتتلا  اھریياعمب  يقتنت  ةنمیھملا 
عیمجلا ىلع  هدیست  رثكأ ) ةيوش  وأ   ) ادحاو ابتاك 
يدبعتمب يقلُتو   ، دیحوو ّيعرش  لثممك 

رود نوتأ  يف  اھیضراعمبو  راغصلا  ةینوفوكنرفلا 
نع ةرابع  اھتارادصإ  يف  يھ  ةیلحم  رشن 
هابشأ اھريدي  تايافنلل  حراطم  لب  تاعولاب 
يضفر نيرقو   ... ءاسخأ راجتو  َنییمأ  نيرشان 

، نینجدملا ةیسنرفلا  باتعألا  مادخل  هھجوأ 
نيدبرعم  ، اننیب نیششعملا   ، ددجلا نییكرحلا 

بيرق ّمعف ! ةیبرعلاب  يرثأ  امأ   ... نيدسأتسم
ةیمالظ ججل  يف  ينيوطيو  ّایط  نامزلا  هيوطي 



ملو دجوأ  مل  ْنأك  امامت  ىسنُأف   ، ىمظع
نم لوقأ  ام  لوقأ  ينأ  بسحت  كايإو   ... َيحأ
دقف  ، طابحإلاب وأ  ةینودلاب  يدنع  روعش  باب 
ام هيونتلاو  ريدقتلا  تاراش  نم   ، ملعت امك   ، تلن
الإ وھ  نإ  كلذ  ىلع  يزفحم  لب  ال،   ... ينیفكي
نمو  ، وحصلاو يعولا  نم  ةجرد  يغولب 
ةجرد  ، ةرماغلا ةعداخلا  ماھوألا  مویغ  عاشقنا 

، يدھج لمعأسو   ، ةربتعم لب  اھب  سأب  اھنظأ ال 
اھیلجتو اھتورذ  ىلإ  اھب  باھذلل   ، تییح ام 

... ىصقألا

قرعو هيدي  هتطوفب  احسام   ، ًةتغب لجرلا  فقو 
ينعیشيو ةراجیس  لعشي  وھو  لاق   ، هھجو

: بابلا ىلإ 

هضرعت ال  كعورشم   ... ةصحلا تقو  انيدعت  - 
لیحرلا عم  مھدعوم  ناح  يلثم  نم  ىلع 

نم دصقا   ، كفعسي نم  تدرأ  اذإو   ... نایسنلاو
... ىسعو لعلف   ، ةایحلا يف  لمأ  ةیقب  مھل 

اھبلطت نأ  ىلع   ... ةینوسمخلا يذھ  امبر  مھنم 
. سمشلا بورغ  دعب 

، ةديرج قرو  ىلع  اھناونعو  اھمسا  ينملس 
. احفاصم ينّعدوو 



توص لیجست  ىلإ  تاصنإلا  تدعأ  يتیب  يف 
ریكفتلا يب  بھذو   ، يحنطلا ىفطصم  رعاشلا 

نع هیف  ءاج  ام  دنع  افقوتم   ، هلاق ام  لك  يف 
، همالك انرتس  ول  ىتح  يذلا  اذھ   ، سینودأ

تحت  ، ةیكئاللاو ةثادحلا  يف  ریثك  هاوسو 
ال ام  رعاشلل  زوجي   » وأ ریبعتلا  ةيرح  ةطفاي 

روختو هتیقادصم  عدصتت  فیكف ال   ،« هریغل زوجي 
امقر ابراض   ، ةینیمخلا ةروثلل  هحيدم  أرقن  نحنو 
ىتح هغلبي  مل  حاطبنإلاو  سيدقتلا  يف  ایسایق 
دراو هافلز  نم  ضعب  اذھو   . اھب نیبجعملا  دشأ 

، يتاسارك ىدحإ  يف  اھب  تظفتحا  ةدیصق  يف 
يورأ فیك  تاتش / ةاغطلاو   ، ةروث ُقفأ  : » لوقي
يف يذلاو  يریفز / يف  يذلاو  ّيبح / َناريإل 
ينغأس ؟ / تاملكلا ِهلوق  نع  ُزجعت  يقیھش 
ٍفصع َران  يتاوبص / يف  لوحتي  يكل  َّمُقل 

/ جیشنلاو ىدملا  لوقأو  جیلخلا / لوح  ُفوطت 
/ اقلاخ ادعاص  ىلاعتي  اھدعر  اھ  ةیبرعلا  ّيضرأ 

فرشتسيو  ، ديدجلا َقرشملا  ُمسري  اقيرحو /
ةرعن مالكلا  اذھ  يف  متشي  ال  نمو  « ... اقيرطلا
ةنسلا برعو  جیلخلا  برع  دض  ةیفئاط  ةیعیشت 

وھ ام  يف  هرصبو  هعمس  برجیلف   ، نیعمجأ
ةبوتكملا ةسرشلا  هتلمح  يأ   ، حضفأو ثدحأ 

ال موقك  ةبطاق  برعلا  ىلع  بوتوي  يفو 
ةفرعملا لاجم  يف  رود  الو  مھل  ةیعادبإ 



نم اذھو   ، ةیجولونقتلا تاعارتخالاو  ةیملعلا 
الو لخادلا  برع  تاماھسإ  يف  ِّصقت  ّيأ  نود 
الف يلاتلابو   ، ةرجاھملا مھلوقع  تازاجنإ  يف 
هنإ  . لاوزلاو لوفألا  ىلإ  اولوؤي  نأ  نم  هدنع  ّدرم 

ال  ، هتاھ ةلاحلاو   ، فیكو  . نيروھدتملا نمل  نذإ 
اوخلس نيذلا  نییحيراطألا  ریباوط  ىلع  قفشن 
يلفو ةسارد  ىلع  نیبكنم  الاوط  نینس 

،« ىمظعلا  » هتثادحو يسینودألا » نتملا  »
غارفو اھانبم  ثبع  كاردإ  نع  اومع  ىتح 
لوحن اصانت  اومسو   ، هيدقتنم اوذبنو   ، اھانعم
ةلفغلا نم  قفي  ملف   ، هتاقرسو اھبحاص 
لجرلا كلذ  لضفب  مھنم  ترص   ، ّةلق الإ  ريدختلاو 
فاضناو  ، ةبیجعلا ةءارجلاو  ّداحلا  يعولا  يذ 

، هرعشل اظافح  ناك  لیمز   ، لقأ ةجردب  ولو   ، هیلإ
رعش  ، تقدص دقل  هللاو  لاقو : اموي  ينءاج 

هتءارقو  ، نحط الو  ةيوظفل  ةعجعج  سینودأ 
يتلفغ مايأ  هترياس   . دھجلاو تقولل  ةعیضم 
ةیبرعلا ةقئاذلا  ىلع  ةیطابتعالا  هماكحأ  يف 
ةیبیغلاو ةيديرجتلا  ةندرفلا   » هامسأ امب 

نم يبرعلا  رعشلا  يف  امل  افالخ   ،« ةقلطملا
تازاجملاو روصلا  ةیسوسحمل  تفال  روضح 

جھنملا عویشل  امك   ، ةیسوألا ةسردملا  نم  اءدب 
. نیملسملا نيركفملاو  ءاملعلا  دنع  يبيرجتلا 

عوضوملا يف  بناجأو  برع  ءاربخ  تاسارد  امأ 



همالك ىلع  تینب  تنكو   .. اھب هل  ملع  الف  هتاذ 
اھفخس رادقم  نآلا  نیبتأ  تالاقم  دراشلا 

. ّهبن نم  َرذعأ  دقو  اذھ  اذھ   . اھتلاھجو

***

ُءاقل ٍيأل  دعب  يل  رّسیت   ، ریطم ٍمئاغ  ٍموي  َءاسم 
اھتلیف نولاص  يف   ، قارحلا ةنامج   ، ةأرملا

. ءاوضألا ضیفخلا   ، ذفاونلا لفقملا   ، ةریغصلا
ایحملا ةحاضو   ، ةناصمخ  ، دقلا ةدّایم  ةأرما 

، رمحألاب اطقنم  دوسأ  اناتسف  يدترت   ، هُتلیمج
نكت مل  ول   ، ةیسمش ةراظن  اھینیع  ىلع  عضت 
َةلتعم وأ  ةريرض  اھتننظل  رخآلا  نیح  نم  اھعلخت 

. رصبلا

ةقیلخ اھتئیھو  اھماوق  ثیح  نم  ةأرملا  يذھ 
يمحاف  ، قوتأو ُعرھأ  ِكیلإ  اھل : رھجأ  نأب 

. كتالاھو ِكھاجب  يحومج 

الإ  ، هلجأ نم  تئج  امب  اھئابنإ  كشو  ىلع  تنك 
: اھنویلغ تلعشأ  نأ  دعب  لوقلاب  ينترداب  اھنأ 

لیللاب ایحأ   ، ةيرمق انأ   ... يتراظنب أبعت  ال  - 
، يتدصار  ، يتودع  ، راھنلا ِسمش  نم  برھأو 
لابن ءاقتاب  نذإ  َّىلعو   . رئاودلا يب  ةصبرتملا 



ماصتعالاب كلذو   ، ةیجسفنبلا ةديدش  اھتعشأ 
ىلإ انایحأ  تْلقتنا  اذإو   ، ةاطغملا يتاعبرمب 

تیمتحا  ، ءاتشلاو فيرخلا  يف  ىتح   ، ىرخأ
، لاضعلا يضرم  اذھ   ... هتاھ يتراظنو  ةلظمب 

باصُأو  ، يتمواقم يف  رسخأ  الیك  يدھج  لذبأ 
، ماظعلا ةشاشھو   ، يمعلاو دلجلا  ناطرسب 

. نایكلاو سفنلا  رارھفكاو 

ءربلاب اھل  ءاعدلاب  يتریقع  عفر  ثبعلا  نم  تيأر 
تسدح اھنأك  لوقت  اھتعمسو   ، ةمالسلاو

: يترطاخ

وأ ّيلع  قفشت  نأ  هركأ : ام  لعفت  كايإ  - 
هلعل  ... ةیعدألا دیفي : ال  امم  لیسب  ينسسمت 

تاءاضفلا هذھ  ُتْمص  : » لئاقلا لاكساب 
يأب يل  نأش  ال  انأ  ينبھري ...» ةیھانتماللا 
يئاضف وھ  ينبھري  امو   ، ينوك ءاضف 

... ينطابلا

: ةحئاص يوحن  ةأرملا  تلورھ  ةأجف 

؟ يفاحص تنأ  ؟  يفاحص ۔ 

. يتنھم طبضلاب  شم  يذھ   ، يتدیس ال  - 

ىلع يبویج  يف  ام  غارفإو  فوقولاب  ينْترمأ 



ينصحفت اھيدیب  تعرش  مث   ، ةدئاملا
نسحل ينأل   ، ينطروي ام  دجت  ملف   ، ينشتفتو
تنأمطا  . لیجستلا ةلآ  لمح  تیسن  ظحلا 
: تلاق  ، ةكيرألا ىلع  اھكلاھت  ىلإ  تداعف 

اندالب يف  نییفاحصلا  ةیبلاغ   ... ةرذعم - 
كیلع يمالعإ  عفد  ّيأ  لباقم   . ةقزترم نودساف 

ام اي  سمطلاو ! نبغلاف  الإو   ، يلاملا عفدلاب 
ةیناودع نمو  اذھ  مھكولس  نم  نيرمألا  تیناع 

! تاونسو تاونس   ، داقن

ةصرف اھتلبتھاف   ، ةحرشنم اھسأك  نم  تبرش 
. نیمثلا اھمالك  خسن  ىلع  اھتقفاوم  سامتلال 

: تفدرأ مث  باجيإلاب  تأموأ 

اھدْیعبو يتباصإ  لبق  نم  تنك   ... هيإ  ... ينّركذ -
ينرمغ اذإ  ىتح   ، يبعرو يبرك  ةباتكلاب  يرادأ 

، اھحرش لوطي  بابسأل   ، اھناوھو اھثبعب  روعش 
اھنع يمطف  نأ  قحلا   ... امامت اھنع  تفزع 
يضرم اھریعست  يف  داز   ، نازحأو مالآ  هتمزال 
ءاضعأ  . يلوح نم  فراعمو  تاقيدص  ضاضفناو 
كلذكو  ، يبنج ىلإ  اوفقو  ةریغصلا  يترسأ 
ةتكسب يفوتو   ، هنم ّفلخأ  مل  يذلا  يجوز 
مسجلا ءابطأ   ... يشاعم داز  يل  اكرات  ةیبلق 
يننوعیبي اوراص  يللع  مھتیعأ  امل  سفنلاو 



ةيودأ عارتخا  ربع  هب  نیحولم   ، طیسقتلاب لمألا 
فداص  ... ةطسوتم وأ  ةبيرق  لاجآ  يف  تاجالعو 

نأ مھدوعوو  مھھوجو  نم  يبعت  مظاعت 
يف ةنس  ذنم  تراص   ، ةحلاص ةیلو  ىلع  تفرعت 

هراكملا ىلع  ربصلاو  ةدحولاب  ىضرلا 
يلاتلابو  ، يترمآ  ، يتریمأ  ، يتبردم  ، يتدشرم
ضكرلا ایند  ىلإ  نینح  لك  نم  يدقان 

... ءابھلاو فخُّسلاو  وغللا  ةایحو   ، ءاضوضلاو
عوبسألا يف  نیترم  ينصخت  تلاز  امو  تناك 

امك  ، اھیف سیل  ةریغص  ةفرغ  يف  تاعيوسب 
انھو  . فئاطقو ةرخبمو  ليدنق  ىوس   ، ْتبلط
تايآ ّدوجتف  ينسلاجت  مث   ، تاولص اھفلخ  يدؤأ 

مث  ، ةیفوص ىرخأو  ةيوبن  ثيداحأ  ولتتو   ، ةینآرق
عامسلا يف  دیشانأب  قلزنيو  اھناسل  قلطني 

امیف  ، ةعشاخ ةرثأتم   ، اھعم سطغأف   ، راكذألاو
. ينّابرلا بھولاو  يندللا  ضیفلا  ملاع  هیمست 

يجازم نسحتب  رعشأ  ةصح  لك  متخ  يفو 
ينفعست امنإ  اھنأ  ينركذتف   ، يعاجوأ عجارتو 

ءربلا ىلع  ال   ، فیفختلاو ةنینأمطلا  لین  ىلع 
... ءاشي هللا نأ  الإ   ، ءافشلاو

نأ ينتأبنأ   ، اھتعاس ىلإ  ةدیسلا  ترظن 
افقاو ُتمقتساف   ، بيرق ةیلولا  عم  اھدعوم 
ةدھاز اھنأ  تحرص  اھباب  ةبتع  ىلعو   . فارصنالل

نأل  ، يترايز عوضومو  يمسا  ةفرعم  يف 



كرتي الو  اھتقو  ّلك  كلھتسي  اھضرمب  لاغشنالا 
اھبنجت بوجو  ىلع  تحلأو   ، اسفنتم اھل 

. ينتعد اذإ  ادع  ام   ، ادعاصف نآلا  نم  اھيدافتو 

يقوشت دتشا  ذإو   . ىرخأ اھتبقعأو  مايأ  ترم 
تدشان  ، رعاشلا اھبحاصو  ةيرمقلا  ىلإ 

يل طسوتلاب   ، ةرفس نم  يتدوع  دعب   ، ةفيرعلا
اذھ نع  اضوعو   . يل امھتعنف   ، امھترايز يف 

ةطوطخم نم  ينیكمتب   ، تعدا امك   ، ينتساو
ةثانخ تسلا  نعو  امھنع  اھتفلأ  هاروتكد 
يتءارق دنعو   . ارشان اھل  دجت  ملو   ، اضيأ يدرولا 

رثعأ مل   ، انایحأ اعرسمو  انیح  اینأتم  ةحورطألل 
ىلع نلعملا  عوضوملا  اقح  دیفي  امع  اھیف 
ةلمم ةليوط  لوقن  يف  داكلاب  عیضي  ذإ   ، اھفالغ
ةریسلا لوح  ةيدقنو  ةیبدأ  تايرظنل  تاصیخلتو 
نوسراد اھغاص  امك   ، يتاذلا لییختلاو  ةیتاذلا 

تاوفھ ىلع  ةوالع  اذھ  ؛  ايرصح نویسنرف 
ييأر ينتلأس  اّملو   . ةشحاف ةيوغل  تالزو 
ِِةدرجم دج  میھافمب  اھل  هتقفل  ایفتاھ 
تالاحلا لكل  حلصت  ةماع  ٍظافلأو   ، ةجلصعم
تلزجأو  ، لّسعتو اھتوص  نالف   ، تابسانملاو

. ةنئمطملا ةقداصلا  يتاملك  ىلع  ركشلا  يل 
ةروتكد بقل  تلان  دقو  ّرسُتو  نئمطت  ال  فیكو 

، يعماجلا سيردتلا  هب  تجلوو   ، نسح ةجردب 
ال فیك  يداملاو ! يرادإلا  اھعضو  ةنِّسحم 



ِناقتإ ىوس  اذھ  لك  اھفلكي  ملو  ّرسُتو  نئمطت 
، يلجع تاقلحزت  ءارجإو   ، وشحلاو نحشلا 
جاتن ىلع  مائللا  نییبلكلا  لب  مّاینلا  َّرم  رورملاو 

مھتقشأو  ، مظعلا ىتح  ةایحلا  مھتنحم  باتُك 
ام اوبتكو   ، توملا ىتح  ةقحاسلا  تاقالعلا 
، مھتالاعفناو مھسیساحأ  قیحرو   ، مھمدب اوبتك 
لثم الامجإ  اھلثمو   . مھتاناعمو مھمالآ  ةراصعو 
نم نیشیعتملا  داقنلاو  نییحيراطألا  نم  ریباوط 

نوثبعيو احیطست  اھنوحطسي   ، نیعدبم لامعأ 
. اریثك اھب 

مودقلاب ةروتكدلا  ينتغاب   ، كلت انتملاكم  ةادغ 
نود نم  اھترايز  ةللعم   ، ةرذتعم يتقش  ىلإ 

. اھبلطم ةیلاجعتساو  اھفتاھ  عایضب  دعوم 
نم ٍءيشو  ٍياشب  اھتلبقتساو  يظیغ  تمظك 

. اھنع َفخي  مل  ةدوربلا 

: اسباع اھتلأس 

ةروتكد ؟ اي  كءارو  اذام  -

هرثكأ ّبضخملا  اھرعش  يف  اھعباصأ  تّررم 
: فطلتم ٍكبترم  ِِتوصب  تباجأ   ، بیشلاب

فرشب ىظحأ  نأ   ، يذاتسأ  ، ةدیكألا يتبغر  - 
ةیبدألا كتایح  لوح  كعم  تاراوح  باتك  فیلأت 



انأ مث   ، بیجت َتنأو  لجسأو  لأسأ  انأ   . ةصاخلاو
. حقنتو ححصت  تنأو  ّغرفأ 

: ارفان اھترسفتسا 

؟ نيدعبو - 

... ةفصانملاب فیلأتلا  قوقح  عزونو  رشانلا  دجن  - 
. يتفیف يتفیف 

؟ ةروتكد اي   ، مھألا عوضوملاو  - 

قطني نم  تعمس  ام  هللا ! ناحبس   ... ةروتكد ـ 
اي  ، ةنویلو ةحاصف   ... كنم عورأو  نسحأ  يبقلب 

! مالس اي  مالس !

يف ةیسنرفلا  نم  ةریثكلا  تامجرتلاو  - 
؟ اھب ماق  نم   ، كتحورطأ

؟ ةئیس يھ  لھ  - 

. لبز ىلع  لبز  لب  ةئیس ! - 

... ّيلع شم  موللا  - 

؟ نم ىلعو  - 

برخ فیك  وتیب  برخي  هللا   ، فلحملا ينامجرت  - 



. يكنبلا يباسح 

ماملإ كدنع  ام  ينعي  فلحملا ! كنامجرت  - 
؟ يسنرفلاب

... اس - موك يس  - موك  ، ةيوش - 

؟ مادم اي  نيدعبو  - 

ةئنھت تارابعب  ينتفرش   ... كلضف نم  ةسنآ  - 
، هاروتكدلا لینل  يتحورطأ  قح  يف  عیجشتو 

ينرمغي ةعاسلا  ىتح  اھریبع  لاز  ام  تارابع 
اھب َتْھُف  يذاتسأ  اي  تمد  ام   ... يندعسيو

يتحورطأ يكزت  كاجرتأ  انأف   ، ةیفاص ةقداص 
... ةلیصألا اھتازیمو  اھتیمھأ  زربي  ميدقتب 

: ًءاتسم اھتعطاق 

. تقو شیف  امو  تامدقم  بتكأ  تدع  ام  - 

سمتلأ انأف   ، تقو كدنع  ام  يذاتسأ  ماد  ام  - 
باتتكا يف  ةمھاسم  كتیحيرأو  كمرك  نم 
يتحورطأ رشن  لجأ  نم  يتابلاط  يل  هتمظن 

. اھب سأب  راد ال  عم  قافتاب  يتقفن  ىلع 

يفوزع ىلإ  لظلا  ةلیقثلا  ةرئازلا  تھبتنا 
يف اركفم  قرطأ  تنك  العفو   . ينھذ دورشو 



ةلاتحملا هذھ  هبجأ  نأ  امإ  امھل : ثلاث  نيرایخ ال 
، قورسم روزم  بقلل  ةلماحلا   ، ةلحتنملا
نل اسرد  ةيوسلا  ةریسلاو  قلُخلا  يف  اھنقلأف 
اھنع يتبغرب  اھل  زمرأ  نأ  امإو  ؛  هاسنت

، تیفتكا هبو  تلعف  ام  اذھ  ناكو   ، يضارعإو
سنج ىلإ   ، طقف ايددع  ْنإو   ، اھئامتنال ًةاعارم 
سنجلا ٌزعأ  انأ  امنیب   ، هلذتو اھتالیثمك  هسخبت 

هامح ىعرأ   ، سیفنلاو يلاغلاب  هيدفأ   ، يثانإلا
يلقعب هاياضقو  همیق   ، تعطتسا ام   ، مدخأو
ُتضمغأ اذكھو   ... نینثالا َّينیع  نمو  يبلقو 
اھتاملك الباقم   ، يتدعق يف  تموكتو  ينفج 

. جورخلا باب  اتعان  اھعفرأ  يتبابسب  ةفیخسلا 
اھتلعج  ، ةيِّودم ةحیص  ُتحص  اھنايذھ  الع  املو 

: لأست يھو   ، ةرثعتم ةلورھم  قھزت 
؟ ةمھاسملا ىتم   ، باتتكإلا يف  ةمھاسملاو 

رّمشت تذخأ   ، اعرشم هْتكرت  يذلا  يباب  فلخو 
، ّنولملا اھبابلج  ْيّمُك  ِّيطب  اھيدعاس  نع 
دض ضئارعو  ةعذال  تالاقمب  َيايإ  ًةدعوتم 
الإ برھت  ملو   . نھل يئادعو  ءاسنلل  يتیھارك 
نینط هتني  ملو   ، هقلغل بابلا  تدصق  نیح 
اھترداغم دعب  الإ  ّينذأ  يف  اھتوص 

                                 . ةرامعلا
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ةنيرق ءدبلا  يف  اھتینمت  مك   ، ةأرما يذھو  ... 
شارفو دحاو  فقس  تحت  اھعمو  اھیلإ  ُنكسأ 

! دّحوم

يديألا نم  َنطقسي  يئاللا  نم  تسیل  اّقح  اھنإ 
نم ءانسح   . ةلمم ءایشأ  وأ  ٍبتكك   ، راظنألاو
يھ ءاھبلا  نمو   . تائیھلا لك  يفو  ِِدعبو  ٍبرق 
اھیئار باصُي  دق  ثیحب   ، نانسألاو ِرفاظألا  ىتح 

. سافنألا ِسابحناب  لب  ِسرخلاب 

َّلك  . ةضوملاو ةدجلا  تاجوم  يف  ةیفو  ّةطرخنم 
اھتسبلأب امود  لظت  اھنكل   ، نأش يف  يھ  لصف 

نع الضف   ، ةقیشر  ، ةقینأ اھرعش  نولو  اھیلحو 
دح ىلإ  اھتیمحو  اھتروصب  ةيانعلا  َةديدش  اھنوك 
، ةیحص ةكعو  يأ  عم  ذإ   ، ساوسولاو ِسوھلا 
: اھعمسي نم  ًةدھنتم  يجانت   ، ةرباع ةفیفخ  ولو 
، يبابش ّزع  يف  توملا   . لحرأس ينأ  ُتننظ 

لامجلا قح  يف  مرُج  ّيأ  لوھ ! ّيأو  ةعاظف  ّيأ 
! رفغُي ال 

، دینع ٍزاشنك   ، ةداغلا يذھ  يف  ٌبیع  كانھ  امنإ 
ىلإ ضعبلاب  ودحيو   ، اھطسو يف  نيریثك  جعزي 
اھل ناك   ، لاقي امبسحف   . مربتلا ِلب  ظفحتلا 



تايأب طاحت  يكل  الإ  تقلُخ  ام  اھنأ  خسار  ناميإ 
دادزي ال  اھلامج  نأو   ، راھبنالاو ِحدملاو  رابكإلا 
َكيرش ال  ُهَدحو  نویعلا  هب  ُدرفنت  نیح  الإ  َعشيو 

. هل

ِتارظن ىلإ  اھتجاح  تناك  ءاوھلا  ىلإ  اھتجاحك 
عم ُةایحلا   . ةیھيونتلا مھلمجو  ةیباجعإلا  ریغلا 
رمت  ، عساش ٍحرسم  نع  ةرابع  اھدنع  سانلا 
الإ َروكيد  ال   ، ىرخأ ىلإ  ةبشخ  نم  ةدرفنم  هیف 
ٌليوو اذھ  ؛  اھیلع الإ  طلسُت  َءاوضأ  الو   ، اھقوري ام 
وھف  ، اھنع ىضاغت  وأ  ابناجم  اھقمر  نمل  ٌليو  مث 
ُليولاو ؛  بّاصن ولوَكیج  وأ  ّيطول  امإ  اھدنع 
ّنشوشي وأ  اھب  َنأبعي  يئاللا ال  ةوسنلل  روبثلاو 

تاھفات ثانإ  ُدرجم  اھروظنم  نم  ّنھف   ، اھیلع
، ةئیسلا نیعلاب  اھنیمري   ، تادساح تارحاسو 

ةحضاو يف  امك  مالظلا  يف  اھیلع  َنرمآتيو 
. راھنلا

ةبلاغلا ةیجازملا  اھتابلقتو  ادج  ِبعصلا  اھعبطب 
ناك ام   ، رفاسلا ِّيسجرنلا  اھكولسو 
نأ الإ  امنیسلا  مث  حرسملا  ناھتما  اھتالواحمل 

. ةبیخلاو عيرذلا  لشفلاب  ءوبت 

اھمرك ضعب  نم  ةدازتسالا  ُترثآ  دقو  انأ  امأ 
نم يل  نكي  ملف   ، ىمسم لجأل  ولو   ، ّيقشعلا



ُتاذ يھ   ، اھتنھادمو اھتنداھم  ىوس  رایخ 
ّةصَقك  ، ةعبرملا رماوألاو  ماكحألاو  راكفألا 

- اھتلق ىلع   - انتابحاصم لك   . ةلضفملا اھرعش 
يھتنت تناك  صقارمو  معاطم  وأ  رافسأ  يف 

يف قبسلا  بصق  ىلیلل   ، ةیمالك تاداشمب 
وأ رصقت  تاعیطق  اھیلت   ، اھریعستو اھتراثإ 

ربصلا ىلإ  الّایم  تنك  كلتو  هذھ  يفو   . لوطت
اھتسكاعم َضوع   ، املاسم يعبرم  موزلو  اھیلع 

وأ ةحراجلا  ةیئاجفلا  اھتابضغ  يّقلتو   ، اكحامم
، ةیثبع تانحاشمو  تامادص  يف  اھعم  لوخدلا 
، اھرجھ ُررقأ  موي  ْنكل   . منغم الو  اھل  َلئاط  ال 

اھتاھافتو يھ   ، ءاقرخلا اھَسوقطو  يھ 
، يسنجلا اھَعیقصو  يھ   ، ةمداصلا ةلسانتملا 
ایمار  ، يلاقثأ اھل  ُجرخُأو  ایفتاھ  روثأو  رومأسف 

. عبرألا اھقئاقحب  اھايإ 

دعبف  . هراظتنا لطي  مل   ، ظحلا ِنسحل   ، مویلا كاذ 
ُتعمجتسا  ، رھش نم  َرثكأ  اھنع  يباجتحا 

يف  ، ةدع تالواحم  دعب   ، تقفوتو يتعاجش 
كش الو  ْترعشتسا   . طخلا ىلع  اھتوص  ِعامس 

ةبدأتملا يتاملك  ممتأ  مل  ذإ   ، يتملاكم عوضوم 
، يقح يف  ةحداقلا  اھمئاتش  رُّجفت  تذخأ  ىتح 

يسنجو يلصفو  يلصأ  ةداوھ  الب  ُّبستو 
نیجسكوألا دسفمب  ينفصتو   ، ّهلك يروكذلا 

اھنأ ةیناودع  ٍةیمسر  ٍةنرب  ُنلعتو   ، اھئاوھ يف 



وأ دراووك  يدوب  نم  رثكأ  ينبسحت  نكت  مل 
يب حُّوطت  اھنأو   ، ریغ سیل  اھتمدخ  يف  اليروك 
نأ ينتدحت  مث  ؛  للبم باقث  ِدوع  وأ  لدرخك  نآلا 
دنع  . هجول اھجو  اھرارق  ينعمسُت  يكل  اھلباقأ 

. وتلل ةملاكملا  عطق  ىلإ  ُتعراس   ، دحلا اذھ 
ال نم  ُنسحأ  هنكل   ، يسفنل اھنم  ٌریغص  ٌماقتنا 
، اھیلإ لیمإ  ثعبب  هُتززع  ةرتفب  كلذ  دعبو   ، ءيش

: هصن اذھ 

! نیلأست دق  يلیل  اي  ِكنود  نم  يملاع 

نعو ِكنع  يھلتأل  نيرخآلا  ةطلخ  يف  انأ 
َضفنأو ِكاسنأل   ، ضيرملا ِكجازم  تابلقت 

َنمزلا

ِكلظ تحتو  ةكئاشلا  كترشع  يف  َّيضقملا 
ةقرطمو ةقناخلا  كتالاھج  نادنس  نیب   ، ريرملا

. ةحداقلا كتاحاقو 

كبرح ةعجر  الب  هیف  ِقّلطأ  نأ  كنود : نم  يملاع 
. دربألا كمالسو  ّيلع  ةدرابلا 

َدیعأو  ، يتاتش َململأ  نأ  ِكنود : نم  يملاع 
باعِش يف  كعم  اھُتفلتأ  نأ  دعب  يتاذ  َفاشتكا 

... يثبعلا وھللاو  ىنعماللا 



يئافلخ دحأ  ِمف  نم  ُتملع   ، ٍرھشأ رورم  دعب 
، باحسنالا باب  ىلع  هرودب  ناكو   ، اھترشع يف 

يئامنیس جرخم  نم  تلبق  ةميدقلا  يتلیلخ  نأ 
، هتالسلسم ِدحأ  يف  ٍرود  َبعل  نجام  ٍقزن 
نیح هتّجمو  رودلا  تركنتسا  ام  ناعرس  اھنكل 

جرخملا اھل  دكأو   ، ةيریتسھ ءانسحل  هنأ  تمھف 
اھیتاويو اھب  قیلي  يذلا  دیحولا  وھ  رودلا  اذھ  نأ 

ةدایع تضفر  اھنأ  يَفلخ  ينأبنأ  امك  ؛  دي زافقك 
مقسلاب تبیصأ  نیح  ىتح   ، يناسفن بیبط 

. سوالھلاو سیباوكلا  اھیلع  تلاوتو  لازھلاو 
ةیناكمإ يف  اعم  رظنلا  فلخلا  اذھ  ىلع  تضرع 

متخف  ، نسحأ يھ  يتلاب  اھذاقنإو  اھترزاؤم 
اي نیيرواشت : نيءاقل  اندقع  نأ  دعب  ارسحتم 

... شیف ام  هللاو   ... ةدياف شیف  ام   ، يخأ

زوجي  ، امامت اھرثأ  ُتدقف  دقو   ، ىلیل ةصق  ةياھن 
يف َّنھو   ، اھتاھیبش نم  ةدحاول  اھلیخت  يل 
ثیحب  ، نیيالملاب لب  ةفلؤملا  فالآلاب  ملاعلا 

، توافتلا نم  ءيشب  ولو   ، اھعم ِِهامت  لك  حبصي 
نأو امیس   ، ریغ سیل  ةیضرع  ةفداصم  درجم 

ةرورضلاب تلظ  ةصاخلا  اھتایح  نم  بناوج 
. ّيلع ةیفاخ 

اھلعل  ، اھتالیثم ىدحإ  ةصق  وأ  نذإ  اھتصق  ةياھن 
: اذكھ اھروصت  زوجي  تالامتحال  ةلباق  نوكت 



، رخنيو ّرمي  يذلا  تقولا  ىلإ  تافتلالا  َةميدع  ـ 
، ّداح ِّيسفن  ٍرایھنا  يف  ُصوغت  نآلا  َيھ  اھ 
نم ٍریثكو  ةفطاخ  ِِتاجارفنا  نیب  حجرأتي 

... تاوبكلاو تاجنشتلا 

الجر جوزتت  يھ  اھ   ، نسلا يف  اھمدقت  ًةِبلاغم  - 
يف ّيرث  رخآ  ىلع  دقعتل  هّقلطت  مث   ، اّعیط ادیلب 

... رمعلا لذرأ 

اھ  ، عجوملا اھباصُع  نم  تالفإلا  نع  ًةزجاع  . 
يھتنتف  ، يراحتنإلا ءارغإلا  وج  قناعت  َيھ 

ىتح  ، يناولھب وحن  ىلع  اھتذفان  نم  زفقلاب 
رقتفي  ، ّيثبع  ، ءيدر ٍملاعل  عطاقلا  اھضفر  رھظُت 

الو  ، ةعیفرلا ِةولحلا  ةایحلاو  اینومرھلا  ىلإ 
. اھقحتسي ... ال  اھقحتسي

هعم يل  تناك   ، يئامنیس جرخم  قيدص  ىلع 
ةصقلا كلت  تضرع   ، ةقفوم ةيرانیس  قباوس 
تاريوحت عم  اھعوقو  بابسأو  اھتامدقمب 
ةروكذملا تالامتحالا  يف  هترواشو   ، تافییكتو

: لاقو اریثك  ضرعلل  سمحتف   ، تایضرفلا لق  وأ 

ةیضرفلاو ويرانیس  ىلإ  ةصقلا  ّلوحت  كاجرتأ  - 
ىرخأ ةیضرف  لك  هل  دّھمت  عقاو  ىلإ  ةریخألا 

، ةيوق ةلمع   ، ایئامنیس  ، راحتنالا  ... هیف ّبصتو 



لعافتللو  ، ةطاّقللا ةدھاشملا  نویعلل  ةریثم 
ءامترالاب ثدحي  هنأو  اصوصخ   ، نخاّسلا فیثكلا 
ريوصتلا نوكي  دب  ال   ، هیلعو  . ةیلاع ةذفان  نم 
شوشي رصنع  ّيأ  وأ  ىقیسوم  الب   ، ةریبك ةینفب 

وأ جاضلا  هماطتراو  مسجلا  طوقس  ىلع 
مفلا ىلع  موزلا  عضو  عم   ، ضرألاب تماصلا 
ءاشن ام  ىلعو  مّشھملا  سأرلاو  مدلاب  فزانلا 

... ءاضعألا نم 

، ةمكحم ةعفان  ةمحال  ينھذ  يف  تقرب  وتلل 
اذإف  ، عباوتلاو تایثیحلا  روصت  يف  ُتحرسو 

. يناھد امع  ينلأسي  يسیلجب 

ةمتاخلا ىلإ  نایتإلل   ... تفتھ ةمحاللا ! اھنإ  ـ 
ثدح قلخ  نم  دب  ال   ، اماردلا فیثكتو  ةعجفملا 
زوجعلا جوزلا  طبض  يف  لثمتم   ، شحاف عزفم 
شارف ىلع  هقئاس  عم  ىنزلاب  ةسبلتم  هتجوزل 

. لالحلا

، اجاھتبا نافرفرت  هانیعو   ، ابرط جرخملا  زتھا 
: حاص

ثالثب هُرظتنأح  يللا  ةجرفلا  دھشملا  اذ  وھ  - 
لقحلا ءلم  هنايرج  ريوصت  ّدعأ  ىتح   ، تاریماك

. تاھجلاو اياوزلا  لك  نمو  ةشاشلاو 



: جئاھلا َرفنتسملا  قيدصلا  تعطاق 

؟ ناّسح اي  دصقت  ةجرف  ّيأ  - 

نآرقلا رمأي  امك   ، ةینازلا مجر  هدبع ! اي  مجرلا  - 
... ناضمر قراط  هدكؤيو 

عورشملاب تبرض  الإو   ، كوجرأ يباصعأ  رثت  ال  - 
طئاحلا ضرع 

؟ هیل يدیساي  هیل  - 

ةلاح يف  مجرلاب  رمأت  ةدحاو  ةيآ  شیف  ام  - 
، اعم نیینازلل  ةدلج  ةئام  دلجلاب  طقف  لب   ، ينزلا

دوھش فرط  نم  ةنياعملاب  ةحنجلا  توبث  دعب 
ىوقتلا لاجر  نم  اونوكي  نأ  ىلع   ، لقأ ال  ةعبرأ 
لیحتسي داكي  طرش  اذھو   ، لدعلاو لقعلاو 

اقح ّلض  اذھ  ناضمر  نأ  نذإ  ىرت   ... هقیقحت
ةصاخلا نم  ةضيرع  حئارش  برغلا  يف  ّلضأو 

انعد نكل   ... ىرخأ تالاح  يف  لعف  امك   ، ةماعلاو
جوزلا  ، معن  ... اننأش ىلإ  انب  دعو   ، اذھ نم 
ىتح  ، ةینازلا دض  ىوعد  عفرب  ضري  مل  زوجعلا 

اھقیلطت ّلضفف   ، لحولا يف  هركذ  غرمتي  ال 
. ناسحإب

مدخي يللا  اذھ  شم   . اب ذوعأ  ؟ ! ناسحإب  - 



... اماردلا

، يذھ ریغ  نم  ةصق  كل  فوش   ، ناسح اي  - 
. اھجرختو تنأ  اھبتكت 

! يلوأو كتصق  نم  ىوقأ  شیف  ام   ، يدیس ال  - 
نوكیس امك   ، انأف  ، اھتياھنو اھتاروطت  ِتاھ 

. اھتفرعمل قوشتم   ، روھمجلا

وھ اذھ  ايرام  يوأت   ، قالطلا دھشم  دعب  - 
دحوألا اھكلم   ، اھتقش ىلإ   - ملیفلا يف  اھمسا 

. دعصم الب  ةميدق  ةرامع  نم  ریخألا  قباطلا  يف 
يذھ نم  اھتانحش  اماردلا  دمتست  انھو 

عم فافكلا  ىلإ  ةنیكسملا  رارطضا  رصانعلا :
ةلزعلا ىلإ  يمانتملا  اھعوزن  ؛  دازلا فعض 

ةبتع ىلع  يھو  اھلامج  رومض  ؛  سانلا رجھو 
ةيدؤملا يسآملا  يذھ  كیفكت   ... نیسمخلا

؟ ديرتو كبجعي  ام  ىلإ 

اھل نوكت  يتاسدع  لك  اھیلع ! ينیع  اي  - 
نأ جرخملا  ىلع  لاق : نمب  ينركذ   ... داصرملاب

... حرجلا يف  اریماكلا  عضي 

. دحلا اذھ  دنع  فقن  نذإ   ... سارفَك اطسوك  - 
كبر يل  ُعدا   . ةباتكلل دغلا  نم  انأ  غرفتأ 



اھقاطنإو ايرام  ةیصخش  صمقت  يف  ينفعسي 
ام مدخيو   ، اھنادجوو اھشیعم  نع  ربعي  امب 

... اھفیثكتو اماردلا  ةیمست 

: اھبنم لاق   ، قيدصلا صئارف  تدعترا 

نییبرغلاو نییبوروألا  بلاطم  فرعت  تنأ  نكل  - 
ال نذإ   ... مھدنع ّقوسُي  ام  ملیفلا  الإو   ، امومع

... سنجلاو يرُعلا  ىتحو  شیشح   ... نم ّدب 

تبتك ام  فرعت  تنأ   . كاذ الو  اذھ  ال  ناسح  اي  - 
. بلطلا تحت  ادبأ 

... ةراعدو ينيد  فرطت  ةيوش  طقف  نذإ  - 

: ابطقم هتعطاق 

انأو  ، هُلغشو دحاو  لك   ، يشمن ةيافك ! نآلا  - 
.. كملكأ فتاھلاب  يللا 

ةبیط ماسنأ  بوبھو  رحسلا  َتقو   ، دغلا يف 
دق يتدضنمو  يريرس  نیب  تنك   ، ةمھلم
عضول اھالوأ   ، تاحفص ديوست  يف  تعرش 
جردت ایناكمو  اینامز  اھیف  دھشمأ  ةطاطخ 

. اھتصق لحارم  نیب  ةيریتسھلا  ايرام  ةیصخش 
برقتلاب اھیف  لولحلا  ةدوارم  كلذ  يف  يتینقت 



اھنطاب هب  جعي  ام  سمالأ  نأ  يتياغو   ، فطاعتلاو
اھكاكتحا ةدیلو   ، ةینادجوو ةيروعش  تالاح  نم 

ریصأ نأ  كاذ  دعبو   ، قئالخلاو ِنامزلاو  ِةایحلاب 
َقطانلاو  ، ربعتو ّجرخت  هب  يذلا  اھناسل 

. اھسفن نع  ًةلاصأو  اھمساب  َقسنملاو 

يتاكشم امھالكو   ، ةینقتلا كلتو  ةياغلا  هذھب 
هلسلست ويرانیسلل  تّأیھ   ، يتلصوبو

، ةمكحم ةیطخ  هجسنت   ، يراوحلاو يدھشملا 
يكحلاو تاعاجرتسالا  ىلع  ةحتفنم  اھنكل 

. يملیفلا جارخإلا  تاینقت  نم  امھریغو   ، فوألاب

، اھحیقنتو ةطاطخلا  ةلكیھ  نم  ءاھتنالا  دعب 
، زاكترا طقن  لمعلل  عضأ  نأ  يدجملا  نم  ُتننظ 

درسلل ةبصخ  ةدام  اھلصاوتو  اھلباقت  يف  ّنوكت 
ينأل ارظن   ، ّيلع لھْسي  دق  رمأ  اذھو   . راوحلاو

، ةیلصألا يتلطب  ةرشِع  يف  انمز  تیضمأ 
ةطبارلا ءوست  نأ  لبق  اھتجزامو  هلالخ  اھتحزام 

يف تححلأ  املك  ُتنك  ينأ  كلذ  نمو   . مرصنتو
دعاصت مامأ  اھدومص  رس  نع  لاؤسلا 

ٍيأل دعب  تيدتھا   ، ةرذنملا تامالعلاو  بعاصملا 
اھردص يف  ايرارح  اّدلوم  هبشي  ام  ىلإ 

ناك اذل   . اھیتئرو اھبلق  ىلإ  طیخب  ادودشم 
امإ  ، طیخلا اذھ  عطقتي  نأ  وھ  هفاخت  ام  ُفوخأ 
مظاعت ببسب  امإو   ، تاقئاضلا دادتشا  لعفب 



يل ّعرشي  ام  اذھو   . كاذ ّدلوملا  ءافطنا  تاراش 
تاقوأ يف  اھنأ  دیفي  ام  فوألاب  وأ  نوألاب  اھليوقت 
ةینطابلا اھتايراطب  نأكو  رعشت   ، نْھولاو دومھلا 

ةلمأتم اھشارف  ىلع  كلاھتتف   ، امامت غرفت 
ةدجنلل ابلط  وأ  ؛  غیلبلا ِثبعلا  ِتايآ  عفادت 

... همأ نصحب  عیضرلاك   ، ةولح تايركذب  ثبشتت 
بابسأ نم  قبي  مل  اھّلوقأ : دق   ، ىرخأ ةرمو 

هنإ  ، هل َيناث  ال  دحاو  الإ  ةایحلا  مامأ  يفوقو 
ةرقبك ةطقاس  ّرخأ  نأ  نم  ةبعرملا  يتیشخ 

. يشحولا شھنلا  اھّقزم   ، ةدبزم ةروقبم 

، ّعیط ِدیلب  لجر  نم  لوألا  اھجاوز  لشف  دیعب  مث 
ةماھب تايدحت : يدبت  تحضأ  اھنوك  دعبتسأ  ال 
ةيدایس تاراشإو   ، ةیلاع ةوخنو  ةعوفرم 
رھظُت امیك  اھّعنصتت  اھاوس  ٍتاءارجإو   ، ةقنأتم

وھ نإ   ، ءاركنلا اھتميزھ   ، نسلا يف  اھمدقت  نأ 
. رتّسلل لباقلا  اھمومھ  ُنوھأ  الإ 

دحاو نیلصفم : ىلإ  عرفتت  ىرخأ  زاكترا  ةطقن 
ّيرثلا زوجعلاب  يناثلا  اھجاوز  ةرتف  ىلإ  دوعي 
ْتمت  ، ةنسب اھتدم  ترّدق  ةرتف   ، ركذلا فنآلا 
ديازت اھلالخو   . ةحیضفلا ةعقاولا  مكلتب 
ّدعلا ةلحرم  تلخد  اھتایح  نأ  اھساسحإ 
هاقوتت ام  وحن  ثیثحلا  ِوطخلا  لب  يسكعلا 

، وأ تاكلملا  صاقتناو  مسجلا  لھرت  هھركتو :



يذلا فيرخلا  اذھ   . رمعلا فيرخ   ، ةعماج ةملكب 
ةلباذلا هقاروأ  رشني  مِرھلا  ُجوزلا  ىحضأ 

لزنت اھلكو  ؛  ءانفلاب ةرذنملا  هحئاورو  ءارفصلا 
راودلاب اھبیصتو   ، اطونقو امؤش  ايرام  ىلع 
رسیلا بابسأ  اھّنیلت  الف   ، سفنتلا ِقیضو 

الو اھل  زوجعلا  اھرفوي  يتلا  دیغرلا  شیعلاو 
. ّرصقي

دعب امیف  لثمتملا  وھف  يناثلا  لصفملا  امأ 
ىلإ ٍمانتم  لیم  ىلع  اھدنع  رَّشأ  ذإ   ، قالطلا
نم هابجعاو - ! نكل -   ، ركُذ امك   ، ةلزعلاو دحوتلا 
وأ ةیفوص  ةقيرط  يف  طارخنا  وأ  ّبعت  دِ ِّيأ  نود 
ثیح نمو   ، قیقدلا جرعنملا  اذھ  يف   . هباش ام 
نسحي  ، تافارتعاو ةاجانم  نم  اھرماخي  دق  ام 

لاجم يف  اھنأ  رتاوتملا  اھساسحإب  ریكذتلا 
صرفلاو حناوسلا  عییضتو  ةقحالتملا  تالیجأتلا 

اماقرأ تمطح  دق  اھتيریتسھ - ببسب   – ةنیمثلا
رخآ يفو   . العلا تاجردلا  تغلبو   ، ةیسایق
امنإ هلك  كلذ  نأ  ىلع  نظلا  تدَّطو   ، فاطملا
ىرخأ ةایح  ِدوجو  ىلع  لیلدتلل  اھتقيرط  ناك 
ضارمأ اھبوشت  ال   ، ىقنأو َردجأو  َلمجأ 

. تامدصو ثراوك  اھتّانجب  فوطت  الو   ، تاھاعو

ال جردتو  ةيادب  يذ  ءيش  لك   ، ةفزآلا تفزأ 
لاوط  ، تناع يتلا  ايرام  ةياھن  نم  هل  َّصانم 



ىرخأو ةیحص  تاكعو  نم   ، رخاوألا اھتاونس 
وحنلا ىلع  اھتوم  راتخت  نأ  الإ  تبأ  ةیسفن 
رظنُیلف  ، ةیماتخلا ةیضرفلا  يف  هالعأ  دراولا 
تاليدعت نم  اھیلع  هغبس  نكمي  ام  عم   ، اھیف

. تاحیقنتو

ةتس يف  مت  يراوحلا  يرانیسلا  لمعلا  ءاھنإ 
ابلق راصف   ، ةریخألا هتاسمل  ُتعضو  نأ  دعب  مايأ 

لياملاب  . ياضرو ينانئمطا  ثعبم  ابلاقو 
ّهدر ترظتناو   ، جرخملا قيدصلا  ىلإ  هتلسرأ 
اذإ ىتح   ، أكلتو كلذ  يف  لطامت  هنكل  ؛  امايأ
نأ هدافم  امب  ينباجأ   ، يجاجتحا هلصو 
ادب دق   ، هزیمتو هتدوج  نم  مغرلاب   ، ويرانیسلا

ةمجرت ىلع  هعلطأ  نأ  دعب   ، يسنرفلا جتنملل 
، جییھتلاو ةراثإلا  رصانع  ىلإ  ارقتفم   ، ةزجوم
يف  ، املیف ّلوُح  ول   ، هل َظوظح  الف  يلاتلابو 
ٍحبرم ّيراجت  ٍحاجن  قیقحتو  روھمجلا  بلج 
نانعلا قالطإب  هحصن  ّيلع  ارركم  متخو   . حيرمو
سنجلا ىلع  رودت  دھاشم  جاردإ  يف  يملقل 
ِدھشم لافغإ  نود  نمو   ، فرطتلاو شیشحلاو 

؛ زيربتلاو ءاوضألا  نم  هّقح  هئاليإو  ةینازلا  مجر 
ةلص ِّلك  عطق  يف  اببس  ءيدرلا  همالك  ناكف 

، ددجلا نینّجدملا  نم  ىسمأ  هنأو  امیس   ، هب
تانمیھلا يدیبع   ، عاخنلا ىتح  نیبلتسملا 

. ةمیقعلا ِةيدارإلا  ةیعبتلا  يّعبطمو  ةیغاطلا 



برض دحاو   ، امنیسلا عاطق  يف   ، كئلوأ نیب  نم 
ناسح َمجن  راصو   ، ةیسایق اماقرأ  كلذ  يف 
ىلع جرخملا  اذھ  مدقأ  نأ  دعب  اصوصخ   ، زایتماب
يدیس موجن   » اھناونع ةياور  ةملفأو  فییكت 
يذلا ریقفلا  يحیفصلا  يحلا  وھو   ،« نموم
تایلمع يف  اوطرخنا   ، نیفرحنم ابابش  بجنأ 
رادلاب ةنكمأو  اقدنف  تزھ   ، ةعینش ةیباھرإ 
ىلتقلا نم  ديدعلا  تفلخو  يف ٢٠٠٣،  ءاضیبلا 

كلذ لدبتسا  اذھ  جرخملا  ّنكل  ؛  ىحرجلاو
، بناجألا هتاعر  يضرُي  رخآب  يلصألا  ناونعلا 

بابشلا كئلوأ  اروصم  هللا»،  لیخ  اي   » وھو
، اھتاوھص هلإلا  يطتمي  ًةنصحأ  نیحناجلا 
يف اداھج   ، ةیباھرإلا مھلامعأ  ىلع  مھضرحيو 
اذھ نم  عشبأ  ٍلھج  ّيأ   ... هیلإ ابرقتو  هلیبس 
يدالب يف  امومع  نویئامنیسلاو  رقحأو !

ولو  ، ةیسنرفلا  . اھنولھجي ام  طرفل  اھتغل  نوداعي 
مھتریمأ  ، مھنیعأ ةرق  يھ   ، ةلھلھم وأ  ىطسو 
ةیبرغم ةیماعب  راوحلا  فيرصت  عم   ، مھترمأو
ةعيرس مالفأ  كلذ  نع  جتنتو   . ءانعر ةنیجھ 
اھيوطيو يشالتت  ام  ناعرس   ، ضرعلاو خبطلا 
مھضعب نكمت  اذإ  ىتح   ، مھلاح اذكھ   . نایسنلا
تدترا  ، ةیملاع تاناجرھم  يف  ةكراشملا  نم 

ال مھنكلو   ، مھتلآضو مھرغص  روص  مھیلإ 
. نوربتعي الو  نوربدتي 



ُترثآ  ، ثولملا هيركلا  طسولا  كلذ  نع  ادیعب 
بقاعتت  ، ةروراج سیبح  يرانیسلا  يصن  كرت 
راظتنا نع  تضعتساف   ، ىرخأ ولت  ٌرھشأ  هیلع 

، ةیبدألا يتاباتكو  يتاءارق  فیثكتب  هجرخم 
ةیمالعإ ةطشنأب  يلاغشنا  ىلع  ةوالع 
تاوعدل ًةیبلت  ٍرافسأ  ىلعو   ، ةاقتنم ةيوعمجو 

. تاودن يف  ةكراشملل 

! تاودنلا

نمكي  ، ایبرع  ، لوألا اھلضف  لعل   ، ةلصحملا يف 
يف مث   ، ءادعبلا نیب  تاقادصلا  رصاوأ  ءایحإ  يف 
يف نكمأ  اذإو   ، ةیلاجسلا وأ  ةیبحلا  ةھجاوملا 
امبرو  ، ةنیعم اياضق  لوح  يعامجلا  ریكفتلا 

دق ام  نكل   ... جتنملا داجلا  راوحلا  ىلع  نرمتلا 
فئارطلا ضعب  وھ  ةركاذلاب  اقلاع  لظي 

دنع ىتح  وأ  روھمجلا  نیب  ثدحت  تابرغملاو 
ىعدإ ءالؤھ  نم  دحاو  اذھ  الثمو   . نیلخدتملا
هطل ةریطخ  قئاثو  ىلع  ايرصح  رفوتي  هنأ 
دازملاب عیبلا  ىلع  اھضرع  يف  ركفيو   ، نیسح

ةروس نم  ةيآ  ركذ  يف  نحْلي  رخآ  اذھو  ؛  ينلعلا
: بيوصتلاب تاوصأ  تلاعت  نیحو   ، زمرلا اھامس 
مث ةعرسب  رذتعا  روتكد ! اي  رمزلا  ةروس 
ریثك كلذ  ریغو   ، رخازلا هنايذھ  يف  لسرتسا 
يف ىسنأ  نلف  سنأ  امھم  نكل   . هتیسن امم 



، ةماقلا ليوط   ، ةثجلا مخض  الجر  ةرھاقلا 
راظتنا يف  يبنج  سلج   ، نیبكنملا ضيرع 

مالس نود  نمو   ، اھعوضوم ركذأ  ال  ةودن  حاتتفا 
نیحو  ، َّيلإ رظان  ریغ  يذخف  ىلع  بطبطي  ذخأ 
علصألا هسأرب  ّيلإ  تفتلا   ، يقياضتب رعش 

فیك اداج : ينلأسو  ةكیمسلا  هتراظنو  روكملا 
، كّخم مجح  دصقأ  لاق :  ، ریخب تبجأ : ؟  كّخم وھ 
: لاقو اعساو  هیعارذ  قلطأف   ... ودق ىلع  تبجأ :

اددرم وتلل  يدعقم  ترداغ  اذك ! ّيز  يّخم  انأو 
لوقعو لاغبلا  ماسجأ  يسفن : يف 
سیئر ىرخأ : ةفيرط  يذھو  ریفاصعلا ...!
يرود ءاج  امل   ، اھضورع لالخ  وفغي  ةسلج 
انلعم ةأجف  هبتنا  مث  افغو  ةملكلا  يناطعأ 
تلز ام  ينأب  روضحلا  يل  دھشف   ، يتصح ءاھتنا 
... افغ مث  فانئتسالاب  يل  حمسف   ، ةيادبلا يف 

نأشلا اذھ  يف  تايركذلا  يعادت  نم  ٍهأ 
ةدحاو الخ   ، اھلیس فاقيإب  نذإ  ّيلعف  اھناروفو !
اھفرظ يندواع  املك  ّينِس  ِكحضت  تلاز  ام 

يف نیملكتملا  رخآ  ناك  رضاحم  اذھف   . اھقایسو
«. ةملوعلاو بدألا   » عوضوم لوح  اھتردأ  ةسلج 

لدمحو لمسبف   ، ةملكلا لوانت  ىلإ  هتوعد 
هیلع اذھ  نأ  احرصم   ، الوطم نیمیقلا  ركشو 
اديؤم انمھادي  تقولا  نأ  هتھبن  نیحو   ، ضرف
مخفم  ، عطقتم مالكب  فرھي  ذخأ   ، روضحلا نم 



اقلطم هل  ةقالع  الو  غراف  وھ  ام  ردقب 
، دبزأو يغرأ  افطلتم  هب  هتركذ  ذإو   ، عوضوملاب
ول نيذلا  نیمظنملا  ىلع  ةمئاللاب  يقلأو 
قبس ناكل  ةودنلا  حاتتفا  يف  هوجمرب 
راكفأ نم  هیلإ  هوقبس  ام  ىلإ  نيرضاحملا 
راركت نم  افوخ  اھضرع  نآلا  ديري  ال   ، تاحورطأو

بحسناو  ، هتظفحم اطبأتم  ماق  مث   ، هھركي
هطخس نع   ، حاص امك   ، ریبعتلل روفلا  ىلع 

: ديدرتلاب روھمجلا  ضعب  هقحالو   ، هجاجتحاو
َعجر الو  ْتعجر  الف  ورمع / َّمأب  ُرامحلا  بھذ  »

، قیھنلل َنانعلا  رخآلا  ضعبلا  قلطأو   ،« ُرامحلا
، ریمحلا ُتوصل  تاوصألا  ركنأ  نإو  ةأرما : ترأجو 

ةسلجلا عفر  تنلعأف   ، جرملاو جرھلا  يوقو 
ال ةنعللا  يسفن : ایجانم   ، ةقحتسم ةحارتسالا 
ىلإ رامحلاب  ءاج  نم  ىلع  لب   ، رامحلا ىلع 

. ةصنملا
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ركذ نیب  بحلا  هیف  ُتربتعا  ٌنمز  ّيلع  ىضم 
نأ ىلإ   ، محالتلا َنسحو  حورلاب  امزالت  ىثنأو 

انمزالت نیفتاھلا : نیبحملا  نیب  نم  ترص 
؛ اندحوت ىتح  انمحالتو  اھلك  حناوجلاو  ساوحلاب 

ِةباترلا نم  ایكتشا  اذإ  نیَّبحم  نأ  تیعدا  لب 
اوھلو اوغل  ىسمأ  امھبح  نألف   ، راجضألاو

... ءارھو

يتاسارك يف  تظفتحا  نمزلا  كلذ  نم 
ةباش ىلإ  ًةیسنامورو  ادجَو  قبعت  ّبح  ةلاسرب 
ءاج اممو  ؛  اھتفرع فیكو  ىتمو  اھمسا  ُتیسن 
، نیبیغت نیح  ُفسخت  يتبیبح  اي  يتایح  اھیف :

ِهكاوفب تیتأ  ينأ  نایتفلاو  يرابلا  ُدھشيو 
يلبقت كدشانأ : انأو   ، روھزلابو اھلك  ِلوصفلا 

، ِرطاعلا يَّبح  ِتارابعب  ًةعوفشم  يتابھ 
قئادحلا َّددرتو  داؤفلا  َفتھیل  ينیلبقتو 
ينیلبقف ّبحلا ! ایحيو  ةبیبحلا  ایحت  نآطشلاو :

يكالم اي   ، كیلإ َحاترأو  يلاب  أدھیل  ينیِبّلقو  نذإ 
يتلا يتمعنو  ياذش  َدوقنع  اي  يتجھم ! َكلامو 

... عاشُت الو  ّتوفُت  ال 

هیف تيأر   ، تلھتكا دقو   ، رخآ ٌنمز  ّيلع  ىتأ  مث 



، ّبحلا يف  يمكح  قیلعت  بوصألا  نم 
ّلوحتمو كئاش  ِِنأش  لایح  دایحلاب  يلحتلاو 
ِبولقلاب هلعفت  امو   ، تالاحلاو لزاونلا  بسحب 

دوجولا تابلقتو  ایندلا  فورص  رئاصملاو 

نم كاذ  ِنأشلا  عم  يلف   ، يلاح رضاح  نع  امأ 
هُتفرع ام  ينیسني  وأ  ُددبي  ام  تابیخلاو  تاوبكلا 

امك اھعیمج  ترم   ، ةفلأو ٍسنأ  ِتاظحل  نم  هیف 
ركذ ىلع  نایتإلل  َيعاد  الو   ، مايألا اھل  تعاش 
ءافتناو تقولا  قیض  ببسب   ، كلت الو  هتاھ 
ةنینأمطلا يسفنل  ديرأ  ينأل  لق  وأ   ، ةبغرلا

ّمث نمو   . ةياعرو يتحصل  ةمدخ   ، ةحارلاو
هیلإ ُتحنجو   ، ةلبقو انديد  لؤافتلاب  ُتعردت 
نم وھ  مؤاشتلا  يواھم  نم  ضھانلا  نأ  ایعدم 
يل ُلصحي  امك   ، هتامتعو سأیلا  َناعیق  سمالي 
ىحرج نم  ٍسانأ  يف  يل  َمكح  ال  نكل  ؛  َمویلا
اوبثي نأ  امإف   ، ةسمالملا مكلت  مھل  ثدحت  ةایحلا 
تحت مھتايویح  َرسكنت  نأ  امإو   ، زیجو ٍلجأل 
مكح ال  ؛  ةمادتسملا عاجوألاو  تاطبثملا  ةأطو 
ىلع ربصلاب  مھل  َوعدأ  نأ  ىوس  ةعسالو  يل 

. دئادشلا دعب  جرفلابو  ايازرلا 

، ایمالستسا ایمالس ال  اكولس  يل  ُتننس  كلذك 
، خیش وأ  ّملعم  ةيالو  تحت  ال  يتاذ  ءاقلت  نمو 

ِظفلو  ، ظیغلا ِمظكك   ، لاعفأب ِهّير  ىلع  تبأدو 



، هراكملاو تاياذإلا  ِراغصتساو   ، صصغلا
ةيذغتلا يف  ةیمِحلا  ينبتو   ، يندبلا ضيرتلاو 
ةحماجلا ِعماطملاو  ءاجوھلا  ِتاوھشلا  َّدضو 

رداوبب ترعش  اذإ  امأ   . ةكلھملا ةیثبعلا  ِقئالعلاو 
ددھتتو  ، يرطاخو يلاصوأ  يف  ُّبدت  نھولا 

يف الإ  يل  َقايرت  الف   ، يضباونو يتطخ 
. تعطتسا ام  ةحایسلا 

تالحر يف  ادیحو  امإ  اھيرجأ  تنك  يرافسأ :
. ةّریخ ةسینأ  َةقفر  امإو   ، ةمظنم

ضرألا ءاجرأ  يف  يلطع  نابإ  يرافسأ  نع 
نم يل  ىقبت  نمل  يكحأ  ترص   ، ةبیحرلا

، نوتصني ال  داكلاب  اوناك  مھضعب   ، ءاقدصأ
ُتذخأ يتاياكح   ، ةَّمث نمو   . نورخسي نورخآو 

. دارفنا ىلع  يسفنل  اھيورأ 

ىلإ ةدحاو  ىوس  يتالحر  ةحول  صقنت  نكت  مل 
. ءارحصلا

! ءارحص اي  ٍهآ 

، ةديدجلا ةيونسلا  يتلطع  ةبتع  ىلع   ، ْنكل
، يتقاط َردق  دحوتلاو  ةلزعلا  بيرجت  ترثآ 
ىأر نم  سیلو   ، ىأر نمك  عمس  نم  سیلف 
ىلع ةيرھشلا  اھتدم  ءاضق  تّررقف   ، ّبرج نمك 



ةبیغب يتمداخ  اعتمم   ، يتقش يف  يتقيرط 
يف هترخذا  امب  توقلا  نم  ایفتكم   ، ةیفاضإ
عفنو ّلق  امب  يتاجرخ  نمو   ، يتجالثو يخبطم 

. رحسلا َتقو  وأ  الیل 

ىلع ينكسم  نم  يسلطألا  رحبلا  لحاس 
تارامعلا َلتك  ّنكل   ، رثكأ ةيوش  وأ  مھس  ىمرم 

، امامت يرظن  نع  هبجحت  ةموحزملا  ةصارتملا 
يناطیح يف  هحلمو  هحئاور  ّمتشأ  ينأ  الإ 
ِتاطلج نم  هب  ينمركُي  ام  ءّارج  ينئازخو 

نأ ثدحي   ، لاكشألاو ماجحألا  ةعونتم  ٍةبوطر 
ًةيراخب ِتانئاك  يتامون  ضعب  يف  يل  رھظت 
. انایحأ ةفیخمو  انیح  ةفیطل   ، ةصقار ًةبيرغ 

ُنوھأ هتاعبتو  رحبلا  لُّمحت  نأ  مزجأ  دق  امنإ 
مازحلا ىمست  ّينم  ةبيرق  ةباغ  جولو  نم  ّيلع 

ىلع راتكھ  ةئامو  فلأ  اھتحاسم   ، رضخألا
ىلع طابرلا  بونج  رتمولیك  ةعبرأ  دادتما 
ةدلبو حتفلا  ِّيح  نیب  يسلطألا  لحاسلا 
سفنت ىلع  اھلخادم  يف  تاحول  ُّثحت   ، ةرامت

نأ اقح  نزحملا  امنإ  ؛  يّقنلا اھئاوھ 
، ةيورم ثداوح  هیلع  تلد  امك   ، بیجتسملا
ریغ ةعساشلا  اھباحر  يف  هسفن  ّضرعي 
اھلقأ سیل   ، ىتش تاءادتعال  ةسورحملا 
اھُراكوأ ةددعتملا  تافاحزلاو  تایقلحلا  ةروطخ 



، ةریصق راجشأ  نوصغ  اھیطغت  ضرأ  يف 
الو نوھزنتملا  اھیلإ  يوأي  الف   ، ةیلدتم ٍةقروم 
ىلع افوخ   ، نودرشملاو شیفارحلا  ىتح 
ةماّسلا تاضعلاو  تازخولا  نم  مھماسجأ 

بویع نأ  میھفلا  يئارلا  دنع  بير  الو   . ةتیمملا
طیطختلاو روصتلا  روصق  ىلإ  اسأر  دوعت  ةباغلا 

اومعف  ، مھناوعأو نییعارزلا  نیسدنھملا  ىدل 
اھل ةيذاحملا  ةميدقلا  ةرامت  ةباغب  ءادتقالا  نع 

راجشألا ةیعون  ثیح  نم  كلذو   ، ابونج
حیتت يتلا  الامجإ  تايربونصلا  يھو   ، ةبسانملا
الالظ رشنتو  ایقوف  ّشرعت  نأ  ةقماسلا  اھتاماق 
نم ضرألل  بھتو   ، رفوأ نیجسكوأب  ةجوزمم 

يضارأ نذإ  اھنإ   . ةیئرمو ةیفافش  اھتحت 
دقو  ، ةیندبلا اھیمارم  اودسفأ   ، ةعئاض ٌةعساش 

ةرسامسلا ةسيرف  هللا،  حمس  ال   ، حبصت
. نیيراقعلا نیبراضملاو 

يتقشب ذولأ  نأ  ملسألاو  يل  ُقفوألا   ، هیلعو
، تمعز امك   ، لاح َّلك  ىلع  لایخلاو   ، مصتعأو
ىلإ جح  جالحلاف   . هرمثتسنو هرَِخسن  يكل  مئاق 
ولو هتیب  نع  دعتبي  نأ  نود  نم   ، مھوت ىلع  ةكم 
يف يتاعكست  نم  هنع  هتِملع  ام  اذھ   ، مدقب
ةيوقت يف  يتدارإب  المع   ، ةميدقلا بتكلا  ةءارق 

. يوغللا يدازو  يفرعملا  يلوضف 



ال ذإ   ، ةلوھسلا ةغلاب  ةمھملا   ، يّنصخي امیف 
ةيرانلا يتجاردب  َعطقأ  نأ  ىلإ  يب  ةجاح 
ةيوارحص تاحاسمو  تافاسم  عفدلا  ةیعابرلا 

، ةتیمم رطاخمل  اضرعتم   ، ةبیتر ًةعساش 
، شطعلاو هیتلاو   ، ةئجافملا ةیلمرلا  عباوزلاك 
، تانايذھلاو تابارسلاو   ، سمشلا تابرضو 
، ءاطقرلا نیباعثلاو  براقعلا  تاعدل  ىلع  ةوالع 
هتاھ نیب  نمو   ، ةراضلا تارشحلا  تاعسلو 
بیصت  ، تاعقنتسملا يف  يسْت  يسْت  ةبابذ 

ثدح امك   ) ةایحلا ىدم  ساعنلاب  عوسلملا 
: مھمھ ةھرب  قافأ  ام  اذإو   ،( ةرباغ لود  بابرأل 

هتابس ججل  يف  ّطبخت  مث  ؟  متنأ نم  ؟  انأ نم 
ىتح توفيو  اھیف  بُّلقتي   ، قیحّسلا ِلصتملا 

. توميو امامت  بیغي 

افلس دجوت  ةیئارحص  اعقب  نأ  فرتعأ -  - عقاولاو
يعوزن يف  صوصخلابو   ، ينطاب يف 

، يفختلاو لازتعالا  عم  ملقأتلا  ىلإ  بستكملا 
يلئاسو ُصلقأ  موزللا  دنع  هعم  ُترص  ملقأت 
روضحلا يغلُأف   ، ىندألا ّدحلا  ىلإ  ةیشیعملا 

وحمأو  ، ةیلافتحالا تابسانملاو  مساوملا  يف 
قالطإ يف  اِنّنفتم   ، ياوأم ىلع  لدي  دق  ٍرثأ  لك 
ىنعم يف  اھلك  يقتلت   ، هیلع ةعونتم  باقلأ 

. قّمعملا لمأتلا  ةدوارم  ىوأم  دحاو :



ائیش تذخأ  ينأكل   ، يتقش يف  مايألا  ِّرم  عم 
لویس نمو   ، يمسج ءبع  نم  صلختأ  ائیشف 
ىلع ٍمئاق  طیحمب  ةقیصللا  هفراخزو  مالكلا 

. لوھجمللو تاعاقفلا 

مئانلا ىري  امیف  ينُتيأر   ، صوصخم ٍموي  ِلیل  يف 
رظنلا ينبیصي   ، ةقیحس ٍةدوھ  ِةفاح  ىلع  ينأ 
يرقھقلا عوجرلاب  الإ  هددبأ  الف   ، داح راودب  اھیلإ 

َریمحلا ينارأ   ، فیثك ٍدینع  ِِنايذھ  يف  ِعوقولاو 
امك ؛  رھاوج َراجحألاو   ، مئامح َنابرغلاو   ، ةَكيد

، ةبيرغ ىرخأ  ىؤر  اراھنو  الیل  يل  ترھاظت 
اعيرس ىنفت  نوتفملا  شارَفلاك  تناك   ، ةیقبئز
يل ًةفلخم   ، ةتغابملا يتاظقیب  اھمادطصا  يف 

يتوبكنع طیخ  اھطبري   ، ةیشالتم ٍتايركذ 
ثیعت ةّماس  ًةرشح  ُتخسُم  اھادحإ :  . نھاو

، ةھئات ةبئذل  ةیمیمحلا  فارطألا  يف  ازخو 
يتجوز ّينیع  هابجعاو - ! اھانیع -  هبشت 

! قزرت ةیح  تلاز  ام  يتلا   ، ةیناثلا

نالیخلاو موشولا  تاذ   ، ةأرملا هذھ  ركذ  ىلعو 
ّمتم دنع   ، ةریثملا ءايزألاو  ةبيرغلا  لخالخلاو 

، ماع ةدم  انرمأ  لاحفتساب  اعوبتم  انلسع  رھش 
يھ يتلاب  اندقع  خسف  ىلع  انقفاوت  نأ  ناك 
ّيلإ تبرست  ةعجر  الب  انقارف  ةادغو   . نسحأ



اھتابحاصل يعدت  تتاب  اھنأ  اھُّضمأ   ، تاعاشإ
نأ  ، ةمیمنلاو ةعالخلا  سلاجم  ءانثأ   ، اھنالخو
رجحلا ينمقلت  تناك  اھب  يتلا  ةدیحولا  ةجحلا 
ةجئاھ ٍةلیفك  ریصت  نیح  يھ   ، يتمواقم عمقتو 

، لكألا ةلواط  ُبلقتف   ، تایفزخلل رجتم  يف 
میشھت يف  رارصإلاو  ةقدلا  نم  ریثكب  ُنعمتو 

اھادي هفداصت  ام  ّلكو   ، ثاثألاو يناوألا 
اھلعف ببس  نع  ْتلئُس  ام  اذإو   ... اھالجرو
ىتح روفلا : ىلع  بیجت   ، اذھ يمیشھتلا 

، دجأ مل  نإ   ، وأ ريرح  ةمزحب  يجوز  برض  بنجتأ 
. يناتسف ٌمكب 

: اھیف تلق   ، انقالط لبق  اھیلإ  ةدیحولا  يتلاسر 

، هیقر اي  ةیحتلا  دعب 

ةلعش يھجو  يف  امود  نيرھشُت  َِمل  كلأسأ 
رباد عطق  بوجوو  ةقلطملا  ةيوثادحلاب  كناميإ 
ةینيد وأ  ةبھتلم  ةیمارغ  اھنأك  ةلعش   ، يضاملا

... ةفرطتم

تايرظن ىلع  كتللد - ! مك   - كتللد اثبع 
لاوقأ ىلعو   ، عوضوملا يف  ةفسالفلا 
ملاعلا ءاجرأ  يف  لبق  نم  تعفُر  تاراعشو 
... تارذو يضاملا  نم  اياظش  مویلا  تحضأو 



اھنيزربتو اھب  نیعدصت  ِتئتف  ام  يتلا  كتدیقع 
يماھم لودج  يف  شماھ  الإ  يھ  نإ   ، يل
ةسلفمو ىودجلا  ةميدع  اھنأل  ال   ، يمومھو

رثك نم  ّلمأو  جعزنأ  ينوكل  اضيأ  امنإو   ، بسحف
لك يف  ةونع  اھايإ  كماحقإ  نمو   ، اھیف ِكوغل 

فاطملا َرخآ  اھنیكلھتسو   . تاماقملاو تاخبطلا 
تاناوطسأ رییغت   . لبق نم  ِكلھت  كْ مل  نإ 

سنجلا ىلع  جوھألا  كدقح  وحمو  ةخورشملا 
يناغأو ىقیسوم  ىلإ  تاصنإلا   ، يروكذلا

يفو ةبیحرلا  ضرألا  يف  ةحایسلا   ، ةرياغم
، نيرامت يذ  يھ   ، ةعفارلا ةعیفرلا  تاءارقلا 

ِكتقو َءلم  اھیطاعتب  كیلع   ، ىرخأ نمض 
ٍلوقح ِفاشتكا  ىلإ  نیعست  ىتح   ، كسافنأو
رطخي مل   ، قاوشأو ةديدج  ٍراونأ   ، قافآو

يف ىتح  ِكل  تدبت  الو   ، اموي كلاب  ىلع  اھدوجو 
ِتیعداو ِهتردصأ  اناويد  يركذت  اریخأو   ... مانملا
ةسایسلاو بدألا  ناكرأ  زھت  ةلبنق  نوكیس  هنأ 

درجم هنأ  دعب  نم  ِكل  فَّشكتو   ، دالبلا يف 
نمو  . كاوس دحأ  ىلإ  اھادص  لصي  مل  ةعقرف 
كؤاجرو تینرتنألا  ةلبزم  يف  هب  ِتیمر  دعب 

، اذھ اذھ  ينونصرق ! ينونصرق  نلعملا :
. مالسلا يدھأ  كیلعو   ، يعضاوتو يظعتاف 

يتجوز اھلبقو   ، ةركاملا ةرُملا  ةأرملا  كلت  دعب 
اھمّعنو اھارث  هللا  ّبیط   ، ةافوتملا ىلوألا 



ىرخأ ىلع  دقعلا  يل  رسیتي  مل   ، نیتنجلاب
ترص اذھ  يروط  يف  ينأل  كلذو   ، ةديدج
امبرو  ، دجوي ال  ام  ُقشعتي  نم  َفقوم  اذختم 

. دجوي نل  ةایحلا  ىدم 

َياؤر ينتقراف  ىتح  ةدودعم  مايأ  الإ  يھ  امو 
ِِتاعاس يضقأ  تعرشف   ، ةبعرملا ةیمانملا 
محتسأ  ، يتفرش يف  رُخألا  مايألا  ءانثأ  الاوط 

. ةنخاسلا سمشلا  ةعشأب  مث  دراب  ٍشودب 
نع ناك  ٌّيأ  زجعي  يتلا  ةعشملا  راونألا  َتحتو 
كلمت نع  يباسحل  تثحب   ، اھشھن وأ  اھجعب 
راكفأب اذھ  يف  انیعتسم   ، اھرارسأو اھلئاضف 

بتك يف  ةرَّطسم   ، نيرینتسم ءامكحو  ءارعش 
اھنم تلھنو   ، تسنآو يسفن  اھب  ْتطحأ  ةنیب 

. يشارف ىلع  وأ  يتفرش  يف 

. يتقش ءاضف  يف  ةیفیصلا  يتلطع  ترم  كلذك 
ىأر  ، ةیفاحص ةلاكو  يف  يلمع  تفنأتسا  املو 

، ایمسج تلزھ  ينأ  نیفسأتم  يئالمز  ضعب 
يدلج نوك  ىلع  ينوأنھ  لباقملا  يف  مھنكل 

. نزربتو َسّمشت 

، رودلا يف  يتلیمز   ، كئلوأ نم  ةدحاو  يذھو 
تند  ، فیفشلا باجحلاو  نولملا  بابلجلا  تاذ 
يترمس ِّيّدخ  ىلع  تسابف   ، يبتكم يف  ينم 



يعلو رس  نع  ينتلأس  مث   ، ةبستكملا
تاريربت رطاخلا  َوفع  اھل  ُتكربفف   ، رافسألاب
بلطت ملف   ، اھمھف ىلع  الامجإ  تصع 
ِرغفو اھیبجاح  سيوقتب  تفتكاو   ، تاحیضوت
اھیلع ُتددر  جورخلاب  تمھ  نیحو   . اھیف
ضعب نأ  ينئبنت  يھو  ْتفرصناف   ، اھتسوب
يتلطع تیضمأ  نوكأ  دق  ينأ  نوضرتفي  ءالمزلا 
يمایم يف  امبر  وأ   ، ةینانویلا رزجلا  ىدحإ  يف 

... ولولونوھ وأ 

! اھیلع ينیع  اي   ، ولولونوھ

! اضيأ اًضيأ  ؟  يمایمو
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مت  ، ةيدحوتلا يتبرجت  ىلع  نيرھش  رورم  دعب 
، ءاضیبلا رادلا  ىلإ  طابرلا  نم  يتداعإ  لب  يلقن 

يمالعإلا عاطقلا  يف  لمعلل   ، يدلوم ةنيدم 
ملقأتلا يف  ةدم  ءاضق  دعب   ، انھو  . هسفن
ِطلتخم ٍصقار  ٍلفح  ىلإ  ُتیعُد   ، سانئتسإلاو

الیف يف   ، ةغبصلاو وجلا  ِّيزاوجروب   ، نیسنجلا
ٍةبسانم لك  يف  يبأدكو   . ةخذابلا ءایحألا  دحأب 

ِرادلا ّةبرل  تبجتساف   ، تقنأتو ُتلّمجت   ، هتاھك
ملو  ، تلخ مايأ  يف  اھلیلخ  تنك  يتلا   ، ةوعدلاو
نأ دعب   ، ابَحاصم روضحلاب  ةرتف  ذنم  ينمزلت  دعت 
ال  ، ناميإلا لھلھم  انأ  محفملا : يلیلدل  ْتنعذأ 

راكتحا نع  نابھرلل  ىلختأ  نأ  يب  نسحي 
ىلع اھنوفرصي  مھنم  ادادعأ  نأ  ولو   ، ةبوزعلا

. صلاخلا ِّيوّسلا  اھھجو  ریغ 

ْتعرتسا  ، فویضلا ىلع  ةیلامجإ  ةرظن  ایقلم 
يھ  ، نسحلا ُةعئار  ةأرما  يمامتھا 
تحُّجر  . میظع ِِهبش  ىلع  يتجوز  ةموحرملاو 

، ةدیئو ٍةتباث  ىطخب   . ةدیحو يلثم  نوكت  دق  اھنأ 
ِِهال نھذب  نكل   ، امیقتسم اھوحن  ُتمدقت 

ُتسمھ نارودو  ِّفل  نود  نمو   . ةدراش ِِتارظنو 
: اھنذأ يف 



... يتدیس ِتنأ  ـ 

: ئداھ ِّيروھج  توصب  تباجأ 

... كلضف نم  ةسنآ  ـ 

ناحبس  ، كتأل كوحن  تبذجنا   ... يتسنآ اوفع  -
!... رھاب لامج  تاذ   ، روصملا

ىلإ تذفن  ةتفاخ  ٍةیكئالم  ةكحضب  ينتعطاق 
: تعبات اعجشتم   . ياشحو يساوح 

مل اذإ   ، يرظنا  ... كبرم اضيأو  كلامج  رھاب  - 
مشھأو يرھظ  ىلع  طقسأ  دق  ينیمعدت 

ضعب

... يتارقف

ْتطبأت  ، ينزاوت نادقف  كشو  ىلع  ينتأر  امل 
ىلإ قفرب  اھبذجل  ةصرف  اھتمنتغاف   ، يعارذ

Sexy ىقیسوم ثیح   ، صقرلا ءاضف 
ينتدھأ يتیبّاب  وتسوافل   Slow Together

َرعش اھلالخ  ُتمسنت   ، ةعتمم ًةقئار  تاظحل 
اھدیج َرطعو  ّيريرحلا  َرقشألا  يتِصقارُم 
تاملكب اھتیجان   . زرابلا ِجرفنملا  اھردصو 
َيقوشو ةبھتلملا  يحناوج  يحو  نم  يركس 



يف اولاحتسا  انلوح  نم  نوصقارلا  امیف   ، جئاھلا
الَك تسمأو   ، ةبحاش ٍحابشأ  ىلإ  يرصب  ىدم 

. ةقمارلا ِةیلوضفلا  مھُتارظن  ءيش 

ةیبرغم مأ  نم  انأ  ينذأ : يف  تثب   ، اھمسا ُتبلط 
دنع ازيإ  وأ  لیبازيإ  ينایمس   ، يسنرف بأو 
ِهظفل ِةفخل  لیب  يلیضفت  نع  اھل  ُتربع  ءابحألا 

نع يرودب  ُتفشك   . هامسم عم  ّيھبلا  ِهمغانتو 
ينتبواج  . ءاّمحألا دنع  ودبع  وأ  دبع هللا  يمسا :

اذھ نأ  اھھیبنت  ُتمزتعا   . هال يتیمست  رثؤت  اھنأ 
ةصقرلا ىقیسوم  تریغت  نأ  اّمل  كرشو  ٌفيدجت 
بیغتلا يف  ينتنذأتساف   ، ةبخاص ىرخأ  ىلإ 
ًةكرات ْتبھذ   . اھجایكمو اھمادنھ  ةيوستل  الیلق 
اھلمعو اھناونع  نع  ةلئسأب  ُلغني  يناسل 

. انتفیضم فطاوع  ةدیسلاب  اھتقالعو 

نم َّرحأ  ىلع  اھتدوع  ُتبقرت   ، رابلاب امصتعم 
اركسم ُتعرج  يقلق  نم  فیفختلل   . رمجلا
فیثكلا هناخد  ُتثفنو  اراجیس  ُتلعشأ  مث   ، ايوق

ٌمداخ ثبل  امف   ، ربصلا ذافنو  ةزفرنلا  نم  ٍءيشب 
يف ينیخدت  لامكإ  ىلإ  فطلب  يناعد  نأ 
نمو  . اتماص تیُّبل   . نولاصلا تافرش  ىدحإ 
لیبازيإ ةيؤرل  تلھُذ  مك   ، تمقأ ثیح  ةفرشلا 
اھترایس يف  قلطنت  الیفلا  ةبّاوب  ىلع 
اھنول ادع   ، ةرایس ؛  ةقئاف ةعرسب  ةفوشكملا 



لیللاو  ، اھمقر الو  اھعون  نیبتأ  مل   ، يدامرلا
ةفرشلا نم  زفقأ  نأ   . هلودس ىلوأ  يخرُي 

ادھج اذھ  يل  ادب   ، يترایس يف  اھب  قحلأو 
ُتربعو  ، يرقھقلا ُتعجرف   ، ءاقرخ ةركفو  اعئاض 
ىرخأو ةبرغتسم  تارظن  تحت  فویضلا  نولاص 
اھتوعد ىلع  لفحلا  ةبحاص  ُتركش   . ةجاح

ٍعون عانطصاب  جورخلا  باب  ُتممي  مث   ، ةميركلا
تاكحض يرھظ  يمحت   ، ةفنألاو ةفخلا  نم 
نامرحلاب داح  روعش  ينباتنيو   ، ةجاض ةيوثنأ 

! ةمینغ ّيأو   ، ةمینغ يتعاضإ  ءارج 

اثبع ثحبلا  يف  عوبسأ  نم  ِتاعاس  ءاضق  دعب 
نم اھرابخأ  يصقت  تررق   ، ةبئاغلا يتنتاف  نع 
يتقاب ال  هاتعولاو - !  - نكل  . فطاوع تسلا 
ةریثألا اتالوكشلا  حاولأو  اھیلإ  ةریفولا  ةيدرولا 
يتاملك الو  ال   ، اھتانق نییلت  يف  تعفن  اھيدل 
ًةبضاغ  . اھلئامشو اھّمیش  حدم  يف  ةقبللا 
ٍفنعب تركنأو   ، ةلمجلاب يتلئسأ  نع  تضرعأ 
اھمسا ءارقش  ّدقلا  ةیلاع  ةسنآ  تعد  اھنوك 
اھرظن نع  بورغلاب  ينرمأت  نأ  لبقو   . لیبازيإ

، ةیلاب ةقرخك  يیمر  كافك  ام  ًةطخاس : تعلعل 
ىطاعتأ  ، دولك مادمك  ينظت  تنأ  اھ  مویلاو 

! ةداوِقلا

يسأر ىلع  ُتیقلت   ، يتبرع وحن  ةقيدحلا  ارباع 



نیطشن مدخلا  اھعزانتف   ، اتالوكشلاو يدورو 
. نیحرف

َيلایل مھادت  تلظ  ةیفتخملا  يتمیتم  ةروص 
رئاودلاو نكامألا  دایترا  يف  ُتذخأ   . يتاراھنو

نود نم  ْنكل   ، اھرضحت اھنأ  تضرتفا  يتلا 
تناك  ، اھثادحأ محازتو  مايألا  عفادت  عمو   . لئاط

، يشالتلا نم  ىندأ  وأ  نیسوق  باق  اھاركذ 
فطعنم يف  ُتحمل  يفيرخ  حابص  يف  ينأ  الول 
ْيترطقك ةدوشنملا  يتلاض  هبشت  ًةأرما  قاقز 

اھتوجر طوحتلا  باب  نمو   ، ابدأتم اھتبراق   . ءام
ملعأو اھتیمس  ةحاس  ىلع  يّنلدت  نأ  ءدبلا  يف 
ّيلإ تراشأو  ةضماغ  ةرظنب  ينتمر   . ةدیعب اھنأ 

، اعئاط رمألا  ُتذفن   . الیلق ادعابتم  اھعابتاب 
ةرامع َبابف  ةيوتلم  ةقزأو  اباحر  اھفلخ  ُتزتجاف 
هجول اھجو  اھعم  يسفن  ُتیفلأ  نأ  ىلإ   ، ةميدق
ریني  ، ثاثألا ةریقف   ، ةیندتم ةجرد  نم  ةفرغ  يف 
نم ْتصلخت   . تھاب َرمحأ  ٌءوض  اھشارف  َةيواز 
يوحن تّبوص  مث   ، اھئاذحو اھلاشو  اھفطعم 

: ةددھم ِتاملك 

نإ طقف  رالود  نوسمخ  وأ  مھرد  ةئمتسب  - 
... تعرسأ

ةبوعصب المج  ُتّبكر   ، نھذلا َخئاد   ، اصخاش



: ةمج

انأ ْنَم  ِتیسن  لھ  كتدجو ! اریخأ   ، لیبازيإ - 
ينيّركذ  ... مادم دنع  هانصقر  يللا  وولسلاو 

... نكل  ، انئاقل ىلع  روھش  ترم  حیحص  ... اھمساب

: ةعرضتم تارفز  ةأرملا  ِتقلطأ 

اذھ ّيلع  طلست  ىتح  يبنذ  شيإ   ، بر اي  - 
؟! يشع يف  لوبھملا 

ةرم سبللا  عفر  ُتلواح   ، كابترالا ةدش  يف 
: ىرخأ

يركذت  ... دھجلا ضعب   ، كوجرأ  ، لیبازيإ - 
عئار صقر  تاظحلو   ، هدبع وأ  هللا  دبع   ، يمسا

! لیبازيإ  ... انتعمج

: نذألا حرجي  ّشجأ  ِّيوق  ٍتوصب  تحاص 

مأ فدقت  ديرت   . ةرھاع  ، فیصرلا تانب  نم  انأ  - 
تكھتنا كنأل   ، هيدؤت لاح  ّيأ  ىلع  غلبملاو  ؟  هيإ

. يباصتغا دصقب  يتمرح 

ًةرمأ  ، ىرعتت تذخأ   ، يباوج رظتنت  نأ  نود  نم 
ادعترمو يتوص  ادقاف   . عارسإلاو اقبسم  ءادألاب 
اقالمع نأ  الإ   ، رارفلا ُتدصق  علھلا  طرف  نم 



زرب  ، تالضعلا لوتفم   ، نیعارذلا موشوم   ، علصأ
نم يندرج   ، يافق ىلع  َّدش   ، يردأ ثیح ال  نم 
جراخ يب  ّحوطو   ، يفتاھو يلامو  يتعاس 
رخآ ٌرایخ  يل  ناك  لھ   . قھزأ نأ  يايإ  ارمأ  بابلا 
ةیقبو يسفنب  َوجنأ  ىتح  ِخوضرلا  ىوس 
جردلا فصتنم  يف  تفقوت  ينكل   . يتمارك
ىلإ ّبوص  ليابوملا  يل  ّدري  نأ  هتیجرتو 
ىلإ ُتعرھ   . هب ينامرو  ةرِّقحم  ةرظن  يبولطم 
يف ٍءاوتلا  لعفب  اضرأ  ُتطقسف  هطاقتلا 
ىطخب ناكملا  ترداغو  تضھن  مث   ، يمدق

ام رثك  نم  يملأ  دادزا  نیحو   . ءاجرع ٍةحنرتم 
ُتسمتلا ثیح  ةیلدیص  ىلع  تجُّرع   ، تیشم
اھتدعاسم ُتعراسف   ، فاعسإلا اھتبحاص  نم 

ِهِّفلف ءالطب  هكلدو  لوحكب  يمدق  شر  ىلإ 
تدرأ  . يئاذح لاعتنا  نم  ينعنمت  مل  ةدامضب 
ةكلاملا نكل   ، ءادألل دوعأ  امثير  يفطعم  نھر 

. أربأ مل  نإ  بیبط  ةرايزب  ينتصوأو  تعنتما 
. تفرصناو ركشلا  اھل  تلزجأ 

يتماھ عفر  افلكتم   ، يتیب ىلإ  يتدوع  ءانثأ 
ُتدقع  ، يردصو َّيموشیخ  َءلم  ءاوھلا  قشنتو 
اھمسا ةأرما  ةحفص  ِّيط  ىلع  يمزع 
ایئاھن اھدرط  مث   ، لیبازيإ روزملا  وأ  يقیقحلا 
كلذك اھنأش  نوكیسو  ؛  ينھذو يمايأ  نم 

، ةميدقلا يتايركذ  لجس  يف  امامت  اھرابقإب 



. يتالالضو يتارثع  ايانث  نیبو 

! رئاظنلاو هابشألا  ىلع  ةنعللا  ةنعللا 

ةیناكسلا ةفاثكلا  تاذ  ءاضیبلا  رادلا  يھ 
ثولتلاو  ، ةعيرملا ةیقبطلا  تاتوافتلاو   ، ةیلاعلا
اھعراوش ظاظتكا  تاعاس  يف  ترص   ، يئیبلا
ةوسنلا هوجو  ىلإ   ، ّينع امغر   ، رظنلا قرتسا 

نیح نمو   . نھنم تاحيامتملا  ِنادبأو  ةقفدتملا 
حملأ تنك   ، ةقیلطلا ةرحلا  يتالوج  لالخ   ، رخآل
لیبازيإ ةیفتخملاو  يھ  ةدحاو  كانھو  انھ 
جایكملا يف  ّيعانطصا  ٍزيامت  نم  الإ   ، نامأوت

، ةرم لك  يف  ينأ  ریغ   . هنولو رعشلا  ةصقو 
ىوھلا عابتاب  ةرامألا  يسفن  مجل  ىلإ  ردابأ 

ْدَِحأ ملف   ، جھنلا اذھ  ىلع  تبأدو   . يصقتلاو
تدبت  ، ِّيھب ِّيعیبر  موي  َحابص  الإ  ارطضم  هنع 
ِفیصر ىلع  ينيوھلا  يشمت  ةأرما  هیف  يل 
ةوعدملاو يھ  ةأرما   ، ةراملا ِلیلق  عراش 
يريرحلا اھرعش  نأ  ولو   ، زرأ ْيتبحك  لیبازيإ 
يئاسن نزخم  نم  جرخت  تناك   . نوللا ُّيئانتسك 

. اھتاینتقم َسایكأ  ناكسمت  اھاديو   ، رخآ لخدتو 

ّلزأ نأ  نود  نم  اھتحتافم  ىلإ  لیبسلا  فیك 
دنع اھنم  ةجئارلا  نع  ىأنت  تاملك  ّيأبو  ؟  لعأو

لقعلاب ذوعأ   ، ةياوغلاو شرحتلا  يفرتحم 



؟ مھنم ةفعلاو 

دعب ىلع  انأو   ، يریكفت لاطو  كلذ  يف  ُترتحا 
املو  . غيزي ال  اھیلع  يرصبو   ، اھاطخ وفقأ  راتمأ 
تلكوتو  ، ياوق تعمجتسا   ، راسملا انب  لاط 

اھنم توندف   ، يسدحو يتسارف  ىلع 
، ازيإ رِطعلا : اھدیج  نم  ابيرق  تسمھو 

تفرع فیك  ةلئاس : ةشِھد  ترادتساف 
اھفلخ يشمأ  انأو   ، امامل اھل  تدرس  ؟  يمسا
ةدیسلا دنع  اھب  يئاقل  ةصق   ، ْتبلط امك 

. انتعمج يتلا  وولس  يسكیس  ةصقرو  فطاوع 
، ّركذتلا يف  ادھج  تدبأ  نأ  دعب  لوقلا  ينتقدصأ 

نوكي دق  يمسا  نأ  نع  نالعإلا  ىلإ  تبھذ  لب 
يناثلا ةحص  ُتدكأ  هللا.  دبع  وأ  دمحأ 

ةذئال يھ  امیف   ، ریسلا يف  تررمتساو 
، يتلئسأو يتاشوشو  ىلع  درت  ال   ، تمصلاب
يف خرصت  تذخأ  ةعیسو  ةحاس  انغلب  اذإ  ىتح 
ىلع ةراملا  دھشُتو  اھسایكأب  ينمطلت   ، يھجو

، يلوح نم  مھضعب  فافتلاب  اذإو   ، اھب يشرحت 
. رمألا يف  نايرحتیف   ، نامدقي نییطرشب  اذإو 
، اھتياكش لیجستل  يعم  امھتبحاصم  اھنم  ابلط 
نأ لبق  ةززقتم  تلاقو   ، بلطلا ِتركنتساف 
دوھش ءالؤھو  هوذخ  رفخملا ! لخدأ  انأ  فرصنت :
دھشي ادحأ  ادجي  مل  اھدعبو   ... هتلعف ىلع 
لجرلل لاق  نم  باصأ  مھدحأ : حاص  لب  يدض 



اي وفوش  رخآ : عدصو   ... اھلك ةروع  ةأرملاو   ، ةروع
وفوش  ، تاقوزملا تاحيامتملا  تالاتخملا  سان 

َنْبِرَْضیْلَو ! }} تايراع فصن  تاشرحتملا 
انباتك نھرمأ  امك   ، {{ َّنِِھبوُیُج َٰىلَع  َّنِھِرُمُِخب 

، ةعباتم ال  ةياكش  ال  نایطرشلا : لاق   ... نیبملا
الإ انام  نونغي : بابش  امیف   ، عمجلا ضفناف 
ام ْرطخ / ّْكلك  ِتناو  ْرظنو / ْبلق  يدنع  ْرشب /

... ّيف يقِّقحْت  يشقبت 

امیف اركفم   ، يبناكلا ىلع  ُتكلاھت  يتیب  يف 
اسمتلم  ، تاطروو تّابرغم  نم  يل  ثدحي 

نیحو  . اھجسانت طویخو  اھبابسأب  كسملا 
يفتاھ تلُّغش   ، ىرخأ نود  ٌدقع  ّيلع  ْتسبتلا 
نّسحت دق  ةینھذ  ةحارتسا  يف  اعمط  زافلتلاو 

. رظنلا َقیمعتو  فانئتسالا  َطورش  يل 

نكمي ال   ، ةیصع رومأ  يذھ  لوقي : لئاق  ّبر 
صانم الف   ، امكحو افرط  نوكي  نأ  اھیف  ءرملل 

، ّملعتو اليوط  سرد  يناسفن  ریبخ  نم  اھعم 
زاغلأ كف  ةراھم  بسك  نم  نكمت  ىتح 

. هضماوغو ِهتاقالغتسم  ةیلجتو  روعشاللا 
، ففعتلاو عضاوتلا  ىھتنمب  هب  يلدُأ  يباوجو 
، ریبخلا كلذ  ّيدي  نیب  يسفن  عضأ  يكل  وھو :
نع زجاعو  ضيرم  ينأ  ِمّلسأ  نأ  مزلي 
لاوحأ نم  ِصلختلاف  يتاذلا  ءافشتسالا 



لأسُأ الثم  لھف   . اھیلع ّطلستأ  الو  ّيلع  ُطلستت 
ریس ةثداح  يف  يتنباو  يمرح  ةافو  نع 

ةوعدملا بورھ  يف  لخد  يل  لھو  ؟  ةعورم
لھو ؟  ّينم اھعایضو   ، يتدیقف ةھیبش   ، لیبازيإ
اذھ ةأرما  مث  ةرھاع  ْيخف  يف  لوصحلا  تدصق 

؟ ةبراھلا ْيتھیبش  مویلا 

هنأك ّيلع  هیقلي   ، ریبخلا ریسفت  افلس  ملعأ 
نع ثحبت  امنإ  ءاسنلاب  كعلو  يف  تنأ  فاشتكا :

... ةعيرذو ةلعت  هبشلا  ذختتو   ، ةتیملا كتجوز 
اھركذ ىسَنأل  ُديرأ  : » بيدألا يندشني  دقو 

 »... ِلیبس ِّلكب  ىلیل  يل  ُلَّثََمت  امنأكف /

ریبخلاو  . كرفظ لثم  َكدلج  ْكح  ام   ... ال
يتقاط تشمكنا  اذإ  الإ  يناري  نل  يناسفنلا 
للحي نلو   ، تْحمس ال   ، تشالتو ةيرارحلا 
َرسكنت نأ  الإ  يلفلاو  شیتفتلاب  يسفن 

. تْحمس ، ال  ّرِختو َنوھتف  اھضباون 

ةھفات ةیفتاھ  دودر  نیب  تاعاس  عضب  ترُّوك 
. ةدیعب وأ  ةبيرق  تاونق  يف  كنیبازلاب  حوبسلاو 

تدصقو كلذ  لك  نع  تیلخت   ، لیللا ركتعا  املو 
اذھ ِتابانج  ةلازإو  يمسج  فیظنتل  مامحلا 
نم رثكأل  عستملا  ریثولا  يريرس  ىلع   . مویلا
ِمطالت ببسب  مونلا  َّىلع  ىصعتسا   ، ةرباع



تمصتعاف  ، ينھذ يف  تاملكو  ٍروص  اياقب 
، يراظتنا يف  ةریخألا  اھلوصف  تلظ  ةياورب 

. يداھس ِهتني  اّملو  اھتلمكأو 

. تدتعا امك   ، هتبلاغمل امونم  تعلب  ذئدنع 

قفخت تلاز  ام  يتركاذ  تناك  تحبصأ  نیح 
زرب  ، ةیسوباك الو  ةيداع  يھ  ال   ، ةیمانم ايؤرب 

هتوسك يشت   ، قینأ بدأتم  ٌلجر  اھیف 
وأ نمألا  يف  ٍماس  فظوم  هنأب  هنیشاینو 

عیسولا ِخدابلا  هبتكم  يف  انأو   ، شیجلا
ذخأف  ، ىولحو تابطرم  ةلواط  لوح  هسلاجأ 

، لمرأ  ، يوناملا هللا  دبع  ةذاذج : يف  أرقي 
ىلع هتركش   ... يبرعلا برغملا  ةلاكوب  فظوم 
ةجھلب ددري  وھ  انیب   ، هلابقتسا ةوافحو  هفطل 

الإ  ، طبضنت تئش ال  نإ   ، ءيش ِّيأ  يف  : » حصنلا
... ًيلحك لحب  نذإ  كیلعف   . ةیفطاعلا ةایحلا  يف 
مث ؛  مرصناو طيرشلا  ّدوسا  دحلا  اذھ  دنعو  »
يھو  ، ةافوتملا يتجوز  يل  رھظأ  رخآ  هبقعأ 

هنم قبي  مل   ، ریثك مالكب  يعانقإ  يف  دھتجت 
: رخاوألا هظافلأ  الإ  يتظقي  نیح  يتركاذب  اقلاع 
الفط اھلبحأ   ، ةحيرم ةیح  ةجوز  ىلإ  ْنكسأ 
اذكھ ةایحلا  َّلعلف   ، انتنبا  ، ىولس نع  كضوعي 

... ةرضن ةولح  ریصت 
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وشحب يبلط  ّتبل  يتلا  يتمداخ  ىلع  مول  ال 
يف ةميدقلا  يرتافدو  يقاروأ  نم  ةلئاھ  ةیمك 

، مویب اھنم  صلختلا  دعب  ْنكل   . تايافنلا سیك 
ىدحإب ْتقلع  اياقب  ىلع  يانیع  تعقو 
ةحازإلا ةیلمع  نم  ةبوجعأب  تتلفف   ، يتاسارك
حیقنتو مورخلا  حیلصت  دعب  يھو   ، يمرلاو

: تارقفلا

ِةديرغتلا عم  َنیتأت  حابصلا ! اذھ  يفو   ، ِتنأأ
َنيرطمتو تاراشبلاب  ًةلّمحم   ، ناوفنعلاو ىلوألا 

ُقیفت نیعلاو  ِسفنلا  َةجھب  اي  ِتنأأ !  ... تاءاطع
يداز اي  َنیتأت   ، يدعس َعلاط  اي  كايؤر  ىلع 

ام ات  يرئاخذ ...! ُّلك  تدفن  دقو  يتلیصحو 
امو ِرھُطلاو  ِةءاربلاو  ِنسحلا  َنیع  اي   ، كالحأ

!... كاقتأ

نم اضيأ  اجن  تعنلا ) حص  نإ   ) يرعش صن  اذھو 
بصن نم   ) هفورح ىتحو  هتاملك  ُتیفلأ   ، فلتلا
روطس ىلع  ةتتشم  ةراشإو ) فطعو  ّرجو 
ةضوملا تناك  امك   ، ارطس ارطس  اھب  ةدرفنمو 
اخّخفم اھیف  ُلوقلا  ریصي  ثیحب   ، اھُتبتك مايأ 

َءلم هفیفصت  تدعأ  َتنأ  ام  اذإف   ، اّططمم



ىلع داصتقالا  باب  نم   ، ةحفصلاو رطسلا 
نذإ  ، مھتلق ىلع  ءارقلا  ةقئاذ  ريدقتو  قرولا 

، لقأ وأ  ةحفص  نيرشع  يلاوح  كل  ْتّلصحتل 
ریبحت ُتدعأ  اذكھو   . اناويد رشنلا  دنع  ىمسُت 

: اذكھ ىحضأف   ، هتاتش ُتململو  صنلا 

ایف ُقفشلا /  َلعتشاو  يتداغ  اي  بیغملا  ّلح 
َيمجن ِكیلإ  ينداق  تاقوألاو / ِبلقلا  َةحیسف 

اذوھ تافرشلا / يف  ِقاوشألا  ُرئاطو  ُقلاتملا /
لبرست دق   ، ءّایضو ِنسُح  َةقاط  ُّضغلا  ِكمسج 

ٌحفاط  ، ِكب ٌلمث  اذنأھو  ءاھبلاو / ءِفدلاب  اعساو 
ُدشنن يفنك  ىلإ  ْيلاعتف  تابغرلاو /  ِّبحلاب 

/ انیلع ُحبصلا  َعلط  / ... تاجاحلا يضرُنو  َرصنلا 
/ يروجف ينتمھلأ  نم  اي  اًودش / ينیلبقتساف 

ناھلو ٍقلق  ِِنایك  نم  اًوْبَح /  َياوھب  اھتیتأو 
. بابي ٍةبیحر  ٍضرأو 

ُتنك ٍةنتاف  ىلإ  ةلاسر  نم  ةیجان  ةعطق  هذھو 
ةَّیح تیقب  اھنأ  ول  اھدي  ابلاطو   ، اِفلك اھب  اقلع 

: ةّعشم

َنیعقت َفوس  ِتنأو   ، اقشاع ِكیف  ُتعقو  ينإ 
انبح ِّقحوف  بير ! الو  ةيوغل  ٌبویع   . ىلبُح يتحت 

... انعقو ال   ، انیقتراو انفقو  يب  َتنأو  ِكب  ينإ 
نإ ام  ىلوأ : اھب  ِتنأ  يتلا   ، ىلغألا يتینمأ 



ةیمویلا ةایحلا  تاھاركإ  نم  انيديأ  ضفنن 
دعسأ مايأ  ءاضق  ىلإ  فرصنن  ىتح   ، اھلغاوشو
راجفنالا دعب  تبّسرت  ِِنْدع  نم  ٍعقب  يف   ، ىھبأو

... يضرألا انبكوك  ىلع  مظعألا 

، ةیجانلا اياقبلا  كیتل  ةرركتملا  يتعارق  دعب 
اھصوصن عییضت  ىلع  ديدش  ٌمدن  يب  دبتسا 

يھ اھتداعتسا  ىلإ  ّدشأ  ٌقوتو   ، ةلماكلا
الو ُّحصي  ال   . اھجيرأو اھتنیط  نم  ةریثك  ىرخأو 
يف ةیئانغ  ٌةیسنامور  ٌروطس  يقلُت  نأ  قیلي 

ةدوعوم لابزألل  يمومع  حرطمب  قحِلت  ةمامق 
. ريودتلاو نحطلاف  فرجلل 

ةیحاضب حرطم  ثیح  ىلإ  ُتركب  دغلا  يف  اذكھ 
نأ بیقنتلا  بابش  نم  اءدب  ُتنقیتساف   ، ةنيدملا

ةدتمملا تايافنلا  ماوكأ  دعب  قحلي  مل  لیقنتلا 
اعیمج مھتفلك  مث   ، رثكأ وأ  نيراتكھ  ىدم  ىلع 
ثحب ةیلمع  ءارجإب  ادرف - رشع  دحأ  اوناكو  –
اھیلع ءاضیب  قاروأ  عطق  نع  قاطنلا  ةعساو 
تآفاكم َءاقل  اھب  ينوتأي  نأو   ، ةیطخ تاباتك 

. ةيرغم

انأ ُتعبرتو   ، هتبلط ام  ىلإ  قيرفلا  قلطنا  العفو 
عبتتلا ةردق  َّينیعل  بھي  ِّلتب  ةرخص  ىلع 
قلقو تقولا  رورم  ةبلاغملو   . ةبقارملاو



رظنم يف  رصبلا  ّبلقأو  نخدأ  تذخأ   ، راظتنالا
ططقو لوھك  هیلع  رطاقتي  حبصأ  يذلا  حرطملا 
اھمدقتت رویطلا  نم  عاونأو   ، ةلاض بالكو 
افرصنم اذكھ  ُتللظو   . قلاقللاو سراونلا 
مھرطضا نيذلا  نیبقنملا  عومج  ىلإ  يركفب 

تایمرم يف  ثحبلا  ىلإ  هفنعو  شیعلا  فظش 
نیبو  . قمرلا دس  ةمقل  نع  اھتالضفو  تامامقلا 
قيرفلا ءاضعأ  ضعب  ناك  ىرخأو  ةعاس 
ةنفعلا مھسایكأ  نم  نوجرخُیف   ، ّيلإ نوئیجي 

اھیف دجأ  ال   ، خستملا قرولا  نم  ىتش  اعطق 
مھدشانأف  ، ةاغتبملا يتلاض  صحفلا  دعب 

ةبوتكم قاروأ  ىلع  بیقنتلا  اوزكري  نأ  اددجم 
نع ةلوصفملا  وأ  ةعوبطملا  نود  دیلا  طخب 

. دئارجو تالجم 

، دیفي امم  فتنب  ولو   ، َّيلإ اودوعي  نأ  راظتنا  يف 
ثالث تانحاش  ىلع  هضعب  وأ  يلمأ  ُتقلع 

مث  ، حرطملا رادم  يف  اھتالومح  تغرفأو  تلبقأ 
، تاناویحلاو نيدفاولا  ددع  دادزا  ذئدنع   . هترداغ

ءاضفلا اذھ  يف  بیبدلاو  كارحلا  َيوقو 
، اھسمش ّترح  يتلا  ءامسلا  ىلع  حوتفملا 
مل ام  فاطتخال  سفانتلاو  قباستلا  ىلعو 

تاودرخ نم  تانحاشلا  لامع  هیلع  ِلوتسي 
. لامعتسالا ةداعإو  ةجلاعملل  ةلباق  داومو 

انایحأ ثدحي  عزانتلا  نأ  ّيَلت  ىلع  نم  تيأرو 



تظحال  . يرحتلا نادیملا  ىلإ  تلزنف   ، راجشلاو
ةبلص ءازجأ  يوحت  ةریغص  سایكأ  كاذ  ببس  نأ 
ىرخأو  ، تانینقلاو بلعلاك   ، ةیكیتسالب وأ 
ةدساف ةینورتكلإ  ةزھجأ  نم  ماجحألا  ةعونتم 
يوسو خبطملا  تاودأو  مّشھم  يلزنم  ثاثأو 

يل لیق  فئاغرو  زبخ  عطق  ىلع  ةوالع   ، كلذ
لصفلا تلواح   . نجاودلا باحصأل  عابت  اھنإ 

اذھ تّضوع  ذإ   ، تقفوت لوقأ  دقو   ، میكحتلاف
حصنلا مالكو  دوقنلا  نم  ردقب  كاذ  وأ  عزانتملا 
حئاور ينعبتت  يعقوم  ىلإ  تعجر  مث   ، ةئدھتلاو
بابذلا اھمدقتي  ةرّایط  تارشحو  تاروذاقلا 

امب هتمواقف   ، ةشوانملاو جاعزإلا  يف  نعمملا 
. تعطتسا

دقو  ، حرطملا ىلإ  يدادشنإ  تدواع  امیفو 
تانئاك هیف  كرحتتو  هرمغت  حرسم  ىلإ  لوحت 
ّيلع لبقأ  ذإ   ، مدو محل  نم  اھنأ  ولو  ةیحبش 
نیع نم  روعأ   ، ربكألا هلعل   ، قيرفلا نم  باش 

، لاق امك   ، اھتمدص ةیجاجز  ةیظش  ببسب 
اذھ مئانغ  مھأ  اھنإ  لاق  ءایشأ  ّيلع  ضرعف 
ٌخسو ریغص  يبناك  يھو   ، ّيلإ اھيدھيو  مویلا 
تلبق  . طیكساكو ةحورمو   ، لكیھلا ُككفم 

. عنتماف  ، ةيدقن ينم  لبقي  نأ  ةطيرش  ةيدھلا 
وھو فرصناو  الجخ  اھَذخأ   ، تححلأ نیحو 
تیكح ول  هتایح : لوح  لاؤس  نع  ينبیجي 



حیطي ىتح  قھشت  انھ  ىقبت  هللاو  اھنم  ةيوش 
... كیكبأ ّبحأ  ام  ّمع  اي  انأو   ، لیللا كیلع 

ركذب يئاكبإ  نع  عنتمملا  داوجلا  باشلا  دعبو 
قاروأ ةمزح  ّيلع  اضراع  رخآ  ينءاج   ، هتصق

لك نم  اھتشتف   . ةطوطخم اھنأ  اھتزیم   ، ةقزمم
طسب  . هتركشف  ، لئاط ِّيأ  نود  نم  نكل   ، هجو
ينبھو زافق  جوز  هنم  ّلتساو  اسیك  يمامأ 

زوجع نم  هقرس  يسراف  هنإ  لاق  ّاطِقف   ، هايإ
مث ؛  ديري يذلا  نمثلاب  هعاجرتسا  يف  اھمواسي 

نويزاكود هنإ  لاق  شیناك  عون  نم  ابیلك  جرخأ 
ضرعو  ، قورسم ریغو  لمعتسم  يأ  لالح 

نمو هتيدأ  ام  ناعرس  ّبح  يِ نمثب  هءارش  ّيلع 
هتفرصف رمألل  بجعت   . ةعاضبلا ملست  نود 

... ةيدھب ةيدھ  اسماھ :

نایتف اعابت  َّيلع  لبقأ  باشلا  فارصنا  دیعبو 
ءيش ال   . دجو امع  يل  فشكي  ُّلك   ، نورخآ

، ثحبلا نع  فكلاب  مھتبلاط   . يغبأ امم  مھدنع 
ماوكأ لیقنت  نأ  ينغلبأ  مھدحأ  نأو  امیس 
ىلإ مھتوعد   . ادغ وأ  مویلا  ءاسم  متي  دق  لابزألا 

. الیلق يتسلاجمو  مھسایكأ  نم  صلختلا 
ةیكیتسالب اررص  نوّمشي  مھبلغأ  نأ  تظحال 

نأ ىلإ  اتوكس  اولظ  ؟  يھ ام  مھتلأس   . ةفیھر
. ةيذحألا ءالط  نم  ةمّشلا  اھنإ  مھدحأ : ربخأ 



: لاقو هیبجاح  ّسوقف   ، راسفتسا ةءاميإ  تيدبأ 
راھنلا مومھ  انیسنيو  انخودي  ّمع  اي  نامشلا 
مھظعوو مھبینأت  ثبعلا  نم  يل  ادب   ... لیللاو

: فدري رخآ  اباش  تعمسف   ، كلذ نع  عالقإلاب 
امف رمخلا  امأ   . قوسلا يف  ام  صخرأ  اذھ 

ةشیشح ىتحو   ، روزملا ریغ  ّونم  اندنع 
ُعدا رخآ : ّقلعو   ... هیلع ردقن  ةرم  ةرم  يبوقرقلا 

... نوكن شاب  انیطعيو  انع  وفعي  جاحْلأ  ّكبر  انل 

ميرم نبا  حیسملا  َلءاس   ، هبلص ةبشخ  ىلع 
لھف ؟  ّينع َتیلخت  ِتبأ  اي  اذامل  املأتم : َّبرلا 

بابشلا ءالؤھ  نأش  يف  هلثم  لأسأ  نأ  يل 
يلاؤس نم  ُعفنلا  امو  ؟  ءاسعتلا ِنيدرشملا 
ًةینالعو ارس  َّرقأ  نأ  نم  َّلقأ  ال  نكل  ؟  ىودجلاو

لامج ىلع  نایقلي  لدعاللاو  سؤبلا  نأ 
الو  ، ةماتقلاو ِثولتلا  َةفیثك  ٍتاخطل  ةعیبطلا 
يبلق ماد  ام  اظیغو  ادرمت  َيلَغأ  نأ  نم  لقأ 

. ضرألا ىلع  يننالمحت  يامدقو  قفخي 

ةقبل ةقيرط  يرطاخ  يف  ّدعأ  تنك  امنیبو 
روھزلا رمع  يف  لفطب  اذإ   ، مالكلا ةعباتمل 

يّمع َأ  نابعت  انأ  يل : سمھيو  يلجرب  ثبشتي 
ىلع يبنج  ىلإ  هُتلقن   ... سعنأ تیغب   ، نابعت

جاردتسا تلواح  مث   ، هینیع ُتضمغأو  يبناكلا 
بابسأو مھصصق  يْكح  ىلإ  نابشلا 



لاقو  ، دعب ملكتي  مل  دحاو  ضھنف   ، مھدرشت
ناركس وأ  ششحم  هنأك   ، ةرثعتم ةئیطب  ةجھلب 

نم ايوب  يندرط  انأ  بقرقم : مھحلطصمب  يأ 
لاز ام  يللاو   ... اذھو اذھو  اذھ  ىتحو  رادلا ... 
ةلیل لك  يف  مھل  بیجي  دب  هيدلاو ال  دنع  سعني 
سانلا انیمسيو  اذھ   ، سؤبلا سؤبلا   . سولف

لسرتساو  ... ةراعوبلاو ریبانطلاو  لبزلا  دالوأ 
انتایح انیكح  اركس : هقباس  نم  َّلقأ  سیلا  رخآ 
متخي ةيوش  انعمسي  يللاو   ، يدابلاو يداعلل 

يأ الو  هانفش  َوھ  دعب ال  نمو   ، ریخ نوكي  ومالك :
اذھ  ، مھسایكأ اولمحو  مھلك  اوضھن  مث   ... ریخ

؛ يكحن ام   ، يّمع َأ   ، انتایح يف  اندنع  ام  لوقي :
. ءيش انل  لعفت  ردقت  ام  َتنأو  فیضي : كاذو 

ضعب اھنم  ذخأن  عراوشلا  ریبانطل  دوعن  دغ  نمو 
دوقنلا نم  يبویج  غارفإ  ىلإ  ترداب   ... قزرلا

نم هب  اولغتشا  ام  َءاقل  اھذخأ  مھیلع  اضراع 
ةراشإ ىطعأو   ، اركاش مھربكأ  اھلوانت   . يلجأ

ىلع ىرخأبو  ةلومحملا  مھمناغمب  باھذلا 
. سخب نمثب  طیسو  ىلإ  اھوعیبیل   ، رّارج وراك 

لقنأ  ، همون يف  طاغلا  يبصلا  عم  يدحو  تللظ 
ىدعت راھن  نیبو  ءيربلا  بعَّتلا  هھجو  نیب  يرظن 
حرطملا ىظلتي  اھبیھلب  سمشو  لیلقب  هَفصن 
لفطلا ذخأ  لعفأ : امیف  ترِح   . اھلك باحرلاو 
رارشأ يتأیف  ادیحو  هكرتأ  مأ  ؟  نيأ ىلإو  يعم 



ىلإ هعفرب  ةریحلا  تعطق  ؟  هب اوثبعيو  هوقرسیل 
لافطألل ةیعمج  ىلإ  هب  هجوتلا  ايوتنم  يردص 

لاح ىلإ  بھذأ  مث  هیلع  اھنمتئا   ، نیعئاضلا
ىلع ينلَّبق   ، يبصلا ظقیتسا  ةأجف   . يلیبس

. همون ىلإ  داع  مث   ، اریثك يتنجو 

كسمت ةيوق  عارذب  ترعش  يترایس  نم  ابيرق 
ينرمأي نشخ  لجرب  اذإف  تردتسا   ، يفتك
قافتسا  . يعلضأ رَسك  الإو  هنبا  همیلستب 

أموأ  ، هابأ لجرلا  ناك  نإ  هتلأس   ، اروعذم يبصلا 
. يعم ءاقبلا  يف  هتبغرب  حاص  هنكل   ، معنب يل 
بألا عزتنا  يھجو  بوص  هفك  ةدقعب  احولم 
خرصي وھو  هانبذاجت  نأ  دعب  ينم  َلفطلا 

. برضلاب هايإ  ادعوتم  لورھ  مث   ، يكبيو

حرطملا تدھاش  ثیح  يلت  ىلإ  تدع  كاذ  دعب 
يردأ تلعتشا ال  مث   ، اھلعف تافارجلا  هیف  لعفت 
هرضخأ ىلع  تتأ  نارین  هنم  بناج  يف  فیك 
ًةنخدأ ثعبت  ةدمرأ  ىلإ  امھتّلوحو   ، هسبايو
تفداص  ، اعجار تلفق  نیحو   . ةنتن َحئاورو  ءانكد 
ءارزش تارظنب  ينوجدح   ، نیلّابزلا نم  ارفن 
دحاو نم  الإ   ، نیكحاضتم اوضمو  ةبرغتسم 

: ةددرتم ةجھلب  ينبطاخو  مھنع  رخأت 

امبر  . ّيلع بيرغ  ریغ  كھجو   ... يالومأ اوفع  -



هيإ  ... عماجلا يف  وأ  نويزفیلتلا  يف  كتفش 
... كماقم نم  شم  ةلبزملا  ؟  انھ كباج  يللا 

: التاخم تبجأ 

انھ تیجو  ّينم  تعاض  دوقع  قاروأ  يھ  ـ 
... ناطلس ریم  ّيح  نكسأ   ... اھنع ثحبأ 

: ابرغتسم ينعطاق 

يحلا اذھ  لابزأ  حرطم   . ذاتسأ اي  كتقو  تعیض  -
بعتت ام  لاح  لك  ىلعو  هیف ! انحا  يللا  شم 
ةداعإ ةكرش  تانحاش  يجت  ادغ   . كسفن

. نحطلاو زرفلا  دعب  تاياّفنلا  لامعتسا 

. يلیبس لاح  ىلإ  تبھذو  هتركش 

هتنياع امو  اذھ  َيموي  يف  تركف  مك  يتیب  يف 
، ةغیلب ٍةداح  تاساعتو  عینش  ٍعقذم  ٍرقف  نم 

نیفرتملاو ةلودلا  لھأ  نیعأ  نع  اھَرؤب  بجحت 
نوحلسم ٌسارحأو   ، ةعینم ةیتنمسإ  ٌراوسأ 

دوذلاو مھنمأ  ظفحل  تایلألا  ثدحأب  تازیھجتو 
، كئلوأ نم  انأ  تسل  مھامحو ! مھكالمأ  نع 
نم ائْيزج  نیعلا  َيأر  تيأر  ةرم  لوأل  ينكل 
ِفلت يف  هبانطأ  براضلا   ، يمدآلا ءاقشلا 
يفو  ، مھسأيو مھسؤب  يفو   ، نایبصو ٍبابش 



ةحصلا طورش  طسبأ  هیف  يفتنت  شیع 
ال فیك   ، تنياع ام  ُتنياع  دقو  مث   . ةماركلاو

ةیئانغلا ةغللا  تاذ  يصوصن  عایض  رغصتسأ 
يسنامورلا ِسفَّنلاو   ، ةقمنملا ِةرَّطقملا 
تافاتھلابو  ، نینألاو وجشلاب  نوحشملا 

اذھ يفو  ِتنأأ  ةرماغلا : ةیمارغلا  تاھآلاو 
... ناوفنعلاو ىلوألا  ِةديرغتلا  عم  َنیتأت  حابصلا !

؟ ّارج ملھو 

كلت نع  يثحب  الولف   . ةعفان ةرض  ّبُر   ، نكل
ىلإ بثك  نع  تفرعت  امل  ةدوقفملا  صوصنلا 

جاطرُّبور نسحأ  زجنُأس  مھنعف   ، ءاسعتلا كئلوأ 
تاھج يزاجنإب  ثّدحأو   ، ةروصلاو توصلاب  يل 

ةلوؤسم

ىلع هعزوأس   ، اھریغو ةینطو  ةیندم  تایعمجو 
ةجح هنأ  ارھظم   ، ةینورتكلإ عقاومو  مالعإلا 
سیل رشؤمو   ، اندالب رخأت  ىلع  ىرخأ  ةيدام 
ةرجھلاو ةلاطبلا  يسآم  نم  ةروطخ  َّلقأ 

، داسفلا يشفتو  میقلا  عدصتو  ءاغبلاو  ةيرسلا 
ابعل ةیطارقميدلا  خسمت  تارشؤم  اھلكو 
دح ىلع  ةیناسنإلا  قوقحلا  سخبتو   ، ءارھو
كاذ يلعف  نع  مجنت  نأ  ىسعو  لعلو   ... ءاوس
ّجرفي ام   ، روكذملا نأشلا  يف   ، تاردابملا نم 

. رئاشبو اعمل  لمألا  نم  ثعبي  وأ  دیفيو 



ةیلحملا تاطلسلا  نم  باوج  الو  نارھش  ّرم 
نم رھش  دعبو   . ريوصتلاب صیخرتلا  يبلط  ىلع 
باوج  ، ريربت ّيأ  نود  نم   ، يناتأ  ، حاحلإلاو دكلا 

ةلصاومب سفنلا  تینمف   ، تابلا ضفرلاب 
 … هعاونا لكب  مالعألا  كارشاو  يعسلا 
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ةدم ذنم  تنكس   ، قیلطلا ّقلطملاو  لمرألا  انأ 
ةرامع يف  ریخألا  ِعبارلا  قباطلاب  ةقش 
ةقش ُباب  يباب  َةلابق   . ةبترلاو مجحلا  ةطسوتم 
اھنم تمھف   ، ةینیعبرأ نوكت  دق  ةأرما  اھنطقت 
رورك عمو   . اھل دلو  الو  ءابزع  اھنأ  دعصملا  يف 

ةریصقلا انتاءاقل  نم  تجتنتسا  مايألا 
عم اھل  نأ  شینروكلا  يھاقم  يف  ةعطقتملا 
ُتملع  ، ذوذشلاو بوقثلاب  يألم  اصصق  ةایحلا 

. ةبحصلا نم  ٍءيش  ببسب  اھنم  افتن 

ُترشن ةیئاسن  ةلجم  يف  ينأ  ثدح   ، موي تاذو 
: هیف ءاج  امم   ، ةمیقلا َعضاوتم  ايرثن  اصن 

، لاجر ٌلاجر   ، دوؤوملا َيبابش  ىدم  ىلع 
مھسوؤر  ، ٌبارخ مھرودص   ، ٌجاجز مھنویع 

، نوتأي اوناك  يدارُف   . ساوسوو ٌسوس 
، مومھو ٍماھوأ  َساندأ   ، لاحرلا يقوف  َنوطحیف 

اوجاھ اذإ  ىتح   ، نوجملاو ِحبقلا  َمالك  َنوكوليو 
اولانو يفارطأ  اوحابتسا  اذإ  ىتح   ، اوجامو

اي ٌةنخثم  حارج !  ... اوحار مث  اوحارتسا   ، فاطقلا
َّينیعب ٌةقزال   ، حارجلا ىكنأب  يتركاذ  ّيبر 

ول يمسجو   ، ينشھنت ٍكاوشأك  ٌروُص  يدلجو 



... حاّمرلا ىضمأب  َُهتروع  ُتیمدأل  ترُّیُخ 

، يتراج دي  يف  ةلجملا  ددع  عقو  فیك  يردأ  ال 
ينأ عمو   . ةءارقلا نع  امومع  ةفزاعلا  يھ 

: ةداتعملا ةرابعلاب  صنلا  ترّدص  طوحتلا  عفادب 
لیبق نم  وھ  امنإ  ّينیع  صخش  عم  هباشت  ُّلك  »
اھمساو  ) ةأرملا نأ  الإ   ،« ریغ ال  ةفداصملا 

ایندلا تماقأ  رثكأ  فتاھلاب  مث  يباب  ىلع  فافع )
لب  ، ةیبان تاملكب  اھتروس  تعبتأو   ، اھدعقت ملو 
ةمھتب يدض  ةیئاضق  ىوعد  عفرب  ينتدّدھ 

. ةصاخلا اھتایح  ىلع  ءادتعالاو  اھضرع  كتھ 
يوعدلا طخلا : لفقأ  نأ  لبق  ايدحتم  اھتبواج 

... اھیعفرا اھیعفرا 

. افیفخ ارقن  يباب  ىلع  تعمس  دغلا  ءاسم  يف 
ردب ام  ىلع  ينحمستست  ةراجلاب  اذإف  هتحتف 
يتقو نم  ذخأت  نأ  يناجرتتو   ، سمألاب اھنم 
تضرعو ْتسلج   ، لوخدلاب اھل  ترشأ   . الیلق

حيرض ىلإ  اھترایس  يف  اھبحصأ  نأ  ّيلع 
يبارغتسا ُتيدبأ   . سافب ربكألا  سيردإ  ىلوملا 

ءادأ كانھ  ينم  ديرت  اھنإ  تلاقف   ، يشھدو
ربقلا جایس  سمالت  ىنمیلا  يديو   ، نیمیلا
ةوسنلا نون  ةلجم  يف  يمالك  نأ  ىلع   ، رونملا

نم ءيشب  اھضرع  تضفر   . طق اھینعي  ال 
ينتنذأتسا ذئدنع   . مزحلا نم  ریثكو  ةيرخسلا 



اھدعبو  ، تلبقف ةيرھزم  نم  َّيفك  لسغ  يف 
يفك تعضوو  افحصم  اھتبیقح  نم  تبحس 
ّيلع ًةحلم   ، مسقلا كلذ  ءادأل  هیلع  ينمیلا 

فحصملا نأ  ىلإ  ُتھبنت   . تالسوتلا ىتشب 
نم تبحسف   ، ةئيدر ةیسنرف  ةمجرت  نم  ةخسن 
امك اھبلط  تّیبلو   ، يبرعلا نآرقلا  صن  يتنازخ 

، اھريراسأ ْتحرشنا   . اھقمح اھل  ءاشو  تءاش 
. اھبابو يباب  ءارو  يلجع  تفتخاو  ةركاش  تفقو 

يسفن تدعوو  ءادعصلا  ُتسفنت  كاذنیح 
ءاسنلا قوس  يف  ةباتكلاب  ضوخلا  نع  فكلاب 

، اذكھو  . ةّتیبم ًةئیس  وأ  ةنسح   ، تناك ّةین  ّيأب 
ال امم  رذحلا  َرذحلا  ُتیخوت   ، رخآ راعشإ  ىتح 

بعاتملا يسفنل  بلجي  دق  امم  لب   ، هتحت لئاط 
ةراجلا َنداھأ  نأ  نذإ  يل  ُملسألاو   . رادكألاو
ةحارإ يرایتخال  ءافو   ، يفتخأو اھنع  َتكسأو 
يناوج ِِتوص  ىلع  اًّدض  اذھو   ، يتقوو يلقع 
ةراجلا عم  اذھ  اي  كناخ  ابتاعم : يل  سمھ 
اھتقفر ترفاس  َتنك  الإو   ، يلايرسلا كسح 
نیمیلا اھل  تيدأف   ، سيردإ ىلوملا  حيرض  ىلإ 
نیمأ كل  دھشيو   ، كعمست راتس  فلخ  يھو 
اھعم دیعت  كلذ  شماھ  ىلع  مث  ؛  قودنصلا

اھراوجب تیبتو   ، ةینامورلا يلیلو  لالطأ  ةرايز 
ةرضاحلا  ، نوتيزلا ةسانكم  يف  رثكأ  وأ  ةلیل 

، ةیحورلا ةمصاعلا   ، ساف يف  وأ   ، ةیلیعامسإلا



ةقروم تاباغو   ، ءارضخ ةحیسف  جورم  امھنیبو 
كینكیبلل حلصت  اھلكو  ؛  ةبالخ ةیھب  ىبُرو   ، ءانغ

كعمس ةقیفرلا  ُفنشت  اھیفو   ، تالوجلاو هزُّنلاو 
ينغتو  ، ماسنألا عم  كمثلتو   ، ةيرْیط تاديرغتب 

... ماغنألا َلمجأ  كعم  وأ  كل 

فكلاب هترمأو  ّررغملا  يسیلبإلا  توصلا  ُترھن 
. نآلا َنآلا  بورغلاو 

تررس مك   ، ةيونسلا يتلطع  نم  يتدوع  دعب 
ةأرملا كلت  نأ  ةرامعلا  سراح  ينربخأ  امل 

! يرخأ اھلحم  تلحو  تلحر 

يل ثدح   ، ىرخألا هذھ  علاطلا - ! ءوسل  اي   - ْنكل
. لبق نم  اھریغ  عم  الو  ىلوألا  عم  هشعأ  مل  ام 

يتشوانم ىلع   ، ةزیجو ةدم  دعب   ، تبأد دقف 
ّيلج وحنب  َُهباش  ام  ناعرس   ، يدعاصت لكشب 
يل ربعت  تراصو   ، يمارغلا شرحتلا  ُهِبْشُي  ام 
عیبر انیمسا  سناجتب  اریخ  اھراشبتسا  نع 
نم حیحص  اذھو   ، انیباب ىلع  نیتوبثملا  ةعبارو 
مسا نع  اضوع  يمسا  عضو  ُتیسن  ذإ   ، يتھج

نأ ىلإ  اھتءارق  اھل  ححصأ  ملف   ، يلبق يرتكملا 
تلواحو مسا  الب  يباب  كرت  ترثآ   ... اھرمأ ّنیبتأ 

يیھن ال  نكل   ، نسحأ يھ  يتلاب  عفدلا  اھعم 
يخوتب يراذنإ  الو   ، عفن اھكولس  نع  اھل 



لب  ، ءایحلاو ةفعلاب  اھمازلإ  يف  مزحلاو  ةمارصلا 
رادقم ملعأ   ، اھدض ىوعد  عفرب  يديدھت  الو 
يل بلجت  دق  امو   ، ينوناقلا اھغارفو  اھتلاحتسا 
يف نعط  نم  امبرو   ، فافختساو ةيرخس  نم 

... يتلوحف يف  كوكشو  يتلوجر 

يھ اھ   ، هيردأ ال  ٍعادل  ةریصق  ةندھ  دعبو 
نأ يل  لسوتتو   ، ةضيرم اھنأ  ينئبنت  فتاھلاب 
كلذو  ، ریطخ رمأ  ىلع  يعالطإ  دصق  اھدوعأ 
اھلظو اھسح  نم  َيلختو  يراثع  لیقت  نأ  لبق 
ناميإلاب ُتمسقأو   ، يتارممو يتنكمأ  امامت 

... دعولاب ءافولا  ىلع  ةظلغملا 

ةحيرط ةراج  ةثاغتسال  بیجتسأ  ال  فیك 
ولو راجلا  َعرا   » فيرشلا ثيدحلا  يفو   ، شارفلا

»؟ راج

تالجملا ضعبو  درو  ةقاب  الماح   ، نذإ اھتدصق 
اھمأ نإ  تلاق  ةیبص  ينتلبقتسا   . ةیئاسنلا

. تفتخا مث  اھیلإ  ينتداق   ، اھتفرغ يف  ينرظتنت 
تامس دروتملا  تسلا  هجو  ىلع  نكي  مل 

، اھیلع بُعص  يتیحتل  ضوھنلا  نأ  ولو   ، ضرملا
ِالّبقم تینحناو  ةلواط  ىلع  يتيدھ  ُتعضوف 
يبناك ىلع  سولجلاب  َّيلع  تراشأ   . اھنیبج

تابورشملا ىتشب  تنيُز  ةدئام  نیبو  اھنیب 



ةرايزلا ىلع  يركشب  ينتحتاف   . ىولحلاو
ينتنأمطف اھلاح  نع  اھترسفتسا   . ةيدھلاو

توصب لوقت  اھیلإ  ُّتصنأ  مث   ، هنسحت ىلع 
، اھنأ هنم  تصلختسا   ، اعطقنم امالك  ٍجدھتم 
عّبتت  ، اھنزو َّفخيو  اھتنمس  نم  صلختت  يكل 

، تافراعلا ضعبو  ةيذغتلا  ءابطأ  دحأ  حئاصن 
تاینھدلا نم  ةیمحلاو  ةیندبلا  ةضايرلاك 

نم نكل   ، تایلوحكلاو تايولحلاو  موحشلاو 
ىتح الو  نآلا  يف  ودبت  ةسوملم  ةجیتن  ّيأ  نود 
ىلإ َبرقأ  اروعش  اھدنع  ّدلو  اذھو   . قفألا يف 

. اھتحرق روھظ  يف  َببستو   ، طابحإلاو سأیلا 
ةداعإو اھتلاح  نیسحتل  يقبتملا  دحوألا  لحلاو 

هیف تقفوو  هُتبرجو  تعدا  امك   ، وھ اھیلإ  لمألا 
، هجولا َحیلم  الجر  ىوھت  نأ   ، اھتابحاص ىدحإ 
نأو  ، حورلا َحِرَم   ، قلُخلا َبیط   ، ماوقلا نسح 

ينضلا ماقم  غولب  ىتح  ّهبح  ىلع  نمدت 
اھعم بوبحملا  نوكي  نأ  ىلع   ، ِدھَسلاو
هدوعو َفلخُم   ، فوزعلاو لابقإلا  نیب  احجرأتم 
هلؤافت ىودعلاب  اھیلإ  القان   ، انایحأ هدیعاومو 

نم ةایحلا  يف  ام  هبشت  اياكحو   ، رسیت ىتم 
. تاجارفناو تامزأ  نمو   ، حارتأو حارفأ 

، بارعإلا نم  انأ  يلحم  نع  ابرغتسم  اھتلأس 
يبجع ْتفعاضف   ، ينم ةرظتنملا  ةمدخلا  نعو 
ةیقلِخلا يتافص  نأ  قوثو  لكب  تحرص  نأ  امل 



كلذ نوكأ  نأل  ينّنیعتو  ينلھؤت  ةیقلُخلاو 
، ةراعتسالاو لیثمتلا  لیبس  ىلع  بوبحملا 

ديدجتلل ةلباق  امبرو   ، ةمولعم ةیبيرجت  ةرتفلو 
. ىوصقلا ةرورضلاو  ةساملا  ةجاحلا  دنع  نیترم 
، اھّفرصت ةریخألا  اھمعز  يف  يھ  ةقرو  يذھ 

اھّدقو  ، لادتعالا ىلإ  اھنزو  ةدوعف  ٌحبر  امإف 
قارشإلا ىلإ  اھایحمو   ، ةقاشرلا ىلإ 
لحفتسي اھرمأ  ُكرتف  نارسخ  امإو  ؛  ةراضنلاو

نأ قحتست  ةئینھ  ةولح  ٌةایح  امإ  يأ  ؛  ىصعيو
توملاب ةھیبش   ، ةبرخ ٌةرخن  ىرخأ  امإو  ؛  شاعُت

. عجوملا ِءيطبلا 

يرود قیقدتب  اھتبلاط   ، ْتركذ ام  ىلع  ةوالع 
نأ نم  رثكأ  ال  تلاقف   ، هیلإ ىعستو  هديرت  امیف 
، مركألا انلوسر  ىصوأ  امك   ، ةمحر ةراجلل  نوكأ 
اھل يقشع  مزلتسي  نل  يل  اھقشع  نأ  ْتققدو 
امب ُعنقي  يل  اھقشع   . اھترايز ىلع  يترباثم  الو 
كلذو  ، يتبغر هب  حمستو  يروضح  نم  َّلق 

. قلطم يضارتفا  قشع  ىلإ  لوحتي  ىتح ال 

لثمب لبق  نم  عمسأ  مل   ، يتفرعم دودح  يف 
اھتبحاص ُتنذأتسا   . انایع اھتيأر  الو  ةلاحلا  هذھ 
ریكفتلاب اھتدعوو   ، هتقفل ببسل  جورخلا  يف 

. لجاعلا ءافشلا  اھل  اینمتم  رمألا  يف 



نع َربخ  ال   ، ءاضیب ةحفصك  رھش  ىضم 
دق  . جاعزإ الو  اھنم  َءادن  ال   ، ةبیجعلا ةقشاعلا 
ةبتع ىلع  ينرظنت  اھباب  رزیل  وركیم  نم  نوكت 
سح يتھج ال  نم  ينكل   ، اجراخ وأ  الخاد  يباب 

. اھنم ينیتأي  سیسح  الو 

نم ةراجلا  ةنادب  نأش  يف   ، كاذ رھشلا  لالخ 
، يتالیمز ىدحإ  ترواش   ، اھتيوھ ركذ  نود 

ةقانألا ةمجن   ، ةباشلا ةسنآلا   ، نالزغ ةجاحلا 
، ةریبخلاو  ، انتلاكو يف  ةضوملاو  ةقاشرلاو 

َّنھنونبو ةوسنلا  ایجولوكیسب   ، عاشي امبسح 
ةكحضب اھھجو  قرشأ   . اقمعو اضرعو  الوط 

يف تسمھو   ، ضایبلا ِةعصان  ٍنانسأو  ةّدرغم 
كتبحاص ْحصنا  ةیمحلا  ىلع  ةدايز  ينذأ :
ينذأ يف  تقزقزف   ، امھنع اھتلأس   . نیتضايرلاب

: ةحيامتم ةيداھتم  رمملا  رداغت  نأ  لبق  ىرخألا 
... ةيريرسلا ةضايرلاو   ... ةیندبلا ةضايرلا  دصقأ 
ُرجأ ِهیف  َكلو   ، يلیمز اي  تبكلا  اھنع  عفرا 

. لیللا فوج  يف  تاعیكُرب  اھرُمو   ، دھاجم

ةجاحلا مالك  يف  الوطم  تركف  يتیب  يف 
ةینعملا ةلاح  ىلع  هب  تیّشحو   ، نالزغ

يف تسمأ  هتاھ  نأ  اظحالم   ، اھیلع يراّسلا 
سأب ال  ايالخ  لغشت  ةیمامألا  يغامد  ةھج 
تررق  ، روطتلا اذھ  نع  اضرعم   . اھددعو اھزیحب 



، يتراج عم  ةقالعلا  فانئتسا  يف  ةءدابملا  مدع 
اھتھجو رییغتب  يايالخ  ةحارإ  يف  بغار  ينأل 

، مھأو لمشأ  اياضقلا  نم  وھ  ام  ىلإ 
ارحبو ارب  ةيرشتسملا  ثاثولتلاو  تالالتخالاك 

... انتایكولسو انتاموظنم  فلتخم  يفو   ، اوجو
قیقحتلا نإ  ۔يھ  نوكت  دقو   - لوقي لئاق  َّبُر 
بابكنالاب الإ  حصيو  موقي  ال  ّيلكلا  ّماعلا  يف 
ةنياعملل لباقلا   ، يئزجلا صاخلا  ىلع 

اذھ سیلو   . اھلاح تاذلاب  وھ  امك   ، ةجلاعملاو
ام وھ  درلاو  ذخألا  نیب  حجرأتملا  عزنملا 

ةلاحلا كلتب  مامتھالا  ديدمت  ىلإ  ينعفدي 
عابشإ وھ  ىوقألا  يزفحم  لب   ، ةصوصخملا

ةقداص اھتبحاص  لھ  ةفرعم  يف  يلوضف 

لك يف  اھنأ  مأ   ، اّھلح ضْرعو  اھّتلع  فصو  يف 
اھطویخ ّةجسان   ، ةیكذ ايدیموك  بعلت  امنإ  اذھ 

، اھضماوغ جاردإ   . اقشاع اھیف  عقأ  ىتح  يلوح 
ال ام  اذھ   ، فشكلاو ءوضلا  ةرئاد  يف   ، نكمأ ام 

. َّرفم الو  َمویلا  هنم  يل  َّصانم 

ىلإ ىھانت   ، يتیب ىلإ  اعجار   ، ءاسم تاذ 
. ةعبار باب  نم  ٌثعبنم  لصتم  ٌنینأ  يعمس 
مامأ يب  اذإو   ، يب دجنتست  ةیبصلاب  اذإف  هتقرط 
ٍضرم ضارعأب  ةحشتم   ، هجولا ةبحاش  ةأرما 

نم تنقیتف  اھتھبج  نیحلا  يف  ُتسمال   . ّنیب



اھیلع تضرع   . اھباتنت ىّمح  ةّنیب  تامالع 
. امامت ُتعنتماف   ، هفرعأ بیبط  ءاعدتسا 
ىلع اھءاذح  سولجلل  يدي  نم  ينتبذج 
نم هُتربتعا  امالك  ينذأ  يف  تثب  مث   ، اھشارف
ىلع جرح  ، ال  ةینايذھ تازارفإ  ينلھذأ  ام  طرف 
يئاد َتنأ  هنم : ؛  اھنع امغر  هب  ةقطانلا 

... يبیبط عیبر  اي  َتنأ   ... كب انأ  ةضيرم   ... يئاودو
امم رثكأ   ... ّينع َتوھل   ... كاوس يل  بیبط  ال 
ينع ّبیغ  يتیب  يف  يماصتعا  ال   ... مزلي
نم ينتمرح   ... مايألا يلاوت  الو  بیبحلا  كھجو 
انھ انأو   ... كبایغ ىلإ  تئش  اذإ  دع   ... نمألا كلظ 

... يلاح ىلع  ةرباص  ىلقتأ 

ضعبو اھرازإ  نم  ُمتشأ  اھیلإ  تصنأ  انأو  ُتنك 
. رھزلا ءامو  كسملا  َةحئار  ةيدابلا  اھفارطأ 

انازیم ضرألا  ىلع  ريرسلا  نم  ابيرق  ُتحمل 
لصو نيأ  اھنزو  نع  اھلأسأ  ُتركف   ، ّاینورتكلإ
ىلإ اروف  يتدوع  نع  اضوعو   . تمجحأف
َةجرد سیقأ  امیك  الیلق  اھتثداحم  ترثآ   ، يتبیغ

اھترسفتسا  . اھرمأ َةروصو  اھمالك  يف  يعولا 
اھنأ اھنم  تملعف   ، ةسوملم ةیلیصفت  ءایشأ  نع 

، ةیصوصخ تاسسؤم  يف  ةریتركس  تلمع 
اھحيرست لوبق  ىلإ  اھجوز  ةافو  دعب  ترطضاو 

ةیعارز ةعیضو  ةارتكم  ةقش  لیخادمب  ءافتكالاو 
ةایحلل غرفتت  ىتح  كلذو   ، موحرملا نع  امھتثرو 



ةمداخ انایحأ  كلذ  يف  اھدعاست   ، اھتنب ةياعرلو 
ْتحّجر ةديدجلا  تامولعملا  يذھ   ... ةیفو ةنیمأ 

اھنأو  ، ضرألا ىلع  ةمئاق  ةأرملا  مدق  نأ  يدنع 
اذامف  . تضرتفا يذلا  ِّدحلاب  ءاقمح  تسیل 

؟ لعفأ

رخآ ينھذ  يفو  اھتیمِح  نع  لاؤسب  اھترداب 
تنلعأو اھنازیم  ىلع  ْتفقوف   ، اھنزو نع 
اھغولبل ّيلع  اَھليوعتو  ديرت  ام  َثلث  اھنادقف 

اھل ایعاد  اھزاجنإ  ىلع  اھتأنھ   . ّوجرملا فدھلا 
امب دعب  اھّفشي  مل  دجولا  نأ  تبقعف   ، ديزملاب
تناك نإ  اھتلأس   ، جورخلل اّئیھتم   . لاونلا هیف 
ةمادإو  ، تباجأ  ، يل ةروص  َذخأ   . ائیش ينم  ديرت 

، ةءاميإب اھتقفاو   . رخآ ارھش  اھنع  يتبیغ 
تبعال بابلا  برقو   ، اھنیبج البقم  اھیلع  تینحنا 

... تفرصنا مث  الیلق  ةلفطلا 

يذلا ةيادب  يفو   ، ةعبار تبلط  امك  رھش  مرصنا 
دعي مل  اھنم  ثیح  اھتقش  نم  ًةیلك  ْتفتخا  هالت 
اھباب ُتقرط  ةرم  مك   ... نینأ الو  توص  ثعبني 

! بیجم نم  الو   ، فتاھلاب اھتيدانو  الجو  ابیھتم 
ةدح قلقلا  يبارغتسا  داز  مايألا  رورم  عم 
تلھذ  ، تقولا رورم  ُتلقثتسا   . ءاضمو

، يحراوجو يركفب  ةبیغتملا  دارفتسال 
لیثمت يف  ةرمتسم  نوكت  دق  اھنأ  تضرتفاو 



فرشأ نیحو   . اھنم رخآ  ِِلصف  جسنب  اھتصق 
سراح تربختسا   ، همتم ىلع  يناثلا  رھشلا 
ءافتخا نع   ، يمركب يل  نونمملا   ، ةرامعلا

هنأ فاضأو   ، ببّسلاب هتفرعم  يفنف   ، ةراجلا
عومجم نع  تاقحتسملا  عفدت  اھنأل   ، اھاري املق 

. ةنسلا

. تدتعا امك  يمايأ  فيرصت  يف  تررمتسا 
نم ُترثكأ   ، زغل ٍةأرما  يف  يریكفت  میجحتلو 
وأ يھاقمو  ةيدنأ  يف  تاءاقللاو  تاطلاخملا 
يف مالفأ  ةدھاشمو  ةءارقلا  نمو   ، يلزنم يف 
رخاوأ دنعو   . ينولاص يف  وأ  امنیسلا  تاعاق 

، ةبیغتملا نم  ةفتاھم  تیقلت   ، ثلاثلا رھشلا 
، اھلاوحأ ىلع   ، راحلا اھمالس  دعب   ، ينتنأمط

اھتعیض يف  اھتلطع  يضمُت  اھنأ  ينتأبنأ 
. ّيلع هتلمأ  ناونع  ىلإ  يترايز  ىنمتتو 

اھايإ ادعاو  ثارتكالا  مدعو  روتفلاب  ُترھاظت 
. رمألا يف  رظنلاب 

؟ اربص هیلع  عیطتسأ  امع ال  ضرعأ  فیك 

ترص ًةصق  قيرطلا  ةعراق  ىلع  كرتأ  فیك 
ضعبو اھادتبم  فرعأ   ، اھیف افرط  ينع  امغر 
؟ اھاسرمو اھربخ  نود  نآلا  انأو   ، اھھوجو



وأ ٌدغ  اھتبحاص  عم  يل  نوكي  نأ  ينمھي  ال 
اھنع ءاطغلا  ُعفر  ينینعي  ام  ردقب   ، ام ةقالع 
تلَّجأ  ... تعطتسا ام  اھايافخ  ُءالجتساو 
ىتح  ، الماك اعوبسأ  ةوعدلا  كلت  ىلع  يباوج 
اھربخأ اھتلسرم  ُتفتاھ   ، تبس ُموي  ّلح  اذإ 
تبحرو ْتللھف   ، اھیلإ مداق  هرھظ  يف  ينأ 
. رمجلا نم  َّرحأ  ىلع  ينرظتنت  اھنإ  تلاقو 

ةيدمحملا ةنيدم  ةيدابب  ةدوصقملا  ناونع 
تناك  . ةعاس نم  ّلقأ  يف  هتفاسم  ُتيوط 
ةرسأ ةبحص  ةفقاو  يراظتنا  يف  العف  ةعبار 
ةیعابر ىرخأ  بنج  يترایس  تنكر   . نیحالف

، ديراغزلاو لیلھتلاب  عمجلا  ّىل  اھجوتف   ، عفدلا
انرمم يف  يتقفارم  ىلعو  ّيلع  روھزلا  نيرثان 
ىلع ينتعلطأ  قباط  نم  لیمج  لزنم  ىلإ 
انددج انیلتخا  ثیح  نولاصلا  يفو   . هتویب

مث  ، مثللاو مضلا  ىلإ  هتدعتف   ، نيدیلاب مالسلا 
: ةلئاس يمامأ  حورتو  ودغت  تقفط 

فیك  ، ةلماجم نود  نم   ، عیبر اي  كیلع  اب  -
؟ نآلا يندجت 

... ءاھبلاو نسحلا  مامت  يفو  ةعبار ! اي  ةعئار  - 

؟ ينزو دصقأ  ال،  - 



... نكل  . ِتینمت امك   ، لاح نسحأ  يف  - 

؟ اذام نكل  - 

ةفیحن ِترص  الإو   ، كوجرأ دحلا  اذھ  دنع  يفق  - 
. ءايزأ ةضراعك 

ةدئام لوح  نولاصلا  يف  اھتلابق  ينتسلجأ 
امب تاتقأ  انأو  تلاقو   ، برشملاو لكأملاب  ةرخاز 

: يلع هضرعت 

هنم ّدب  ال  ناك  انھ  ىلإ  يبورھ   . ينحماس - 
امبرو  ... يتنمُس دض  يلاضنل  غرفتأ  ىتح 

... رخآ ضرغل 

ةبیغ لك   ... كبایغ ىلع  يربص  رادقم  سایقل  - 
؟ يھ نيأ  كتنبو  ؟  حص  . ةبیھ ديزت 

يف يمأ  دنع  يھ   ، رقاع ينأل  ينبتلاب  يتنب  - 
. ّينم رثكأ  اھب  ينتعت  تاسیمخلا 

ٍةمعان ىقیسوم  لیغشتل  هْتمنتغا  تمص  داس 
ٍرغثب ينتلأسو  اھتدعق  ىلإ  تداع  مث   ، ةتفاخ

: مساب َرمحأ 

؟ يبایغ ىلع  تربص  لھو  - 



؟ ربصلا ریغ  رایخ  نم  لاح  لك  يف  لھو  - 

. باتعلا بحلا  تامالع  نم   ... تئش نإ  ينبتاع  - 

. ربعتو فدرت  اھتكرتف   ، بقعأ مل 

تالم يتبیغ  يف  كنكل   ، ةرطضم تبغ   ، اقح - 
كتروص  . يتامونو يتاظقي  تاعاس  لك  ّيلع 

اھب  . ةلضفملا يتنوقيإ  تراص  ةیفارغوتوفلا 
ىدأف  ، رھدزاو يبح  امن  تنأ  وھ  يللا  اھلصأبو 

، يجازم لادتعا   ، ينزو نازتا  ىرت : ام  ىلإ 
يسقأ ىتح   ... ّيلإ ىرشبلاو  حرفلا  ةدوع 
يلیبس تلخأ  ةیسفنلاو  ةیندبلا  يضارمأ 

... ةعجر الب  ىنمتأ   ، ينترجھو

فللا فاقيإ  ةلواحمل  ئجافملا  اھتوكس  ُتزھتنا 
ِةیلجتو  ، فورحلا ىلع  طقنلا  ِعضوو   ، نارودلاو
ٍطسو ِِتوصب  تلق   . ضومغلاو سبللا  نماكم 

: ةقرلاو ةّدحلا  نیب 

وھ ةطقنو  ةطقن  نیب   ، ةعبار اي   ، قيرط رصقأ  ـ 
، نینثا علطي  دحاو  دئاز  دحاوو   ، میقتسملا طخلا 
الف الإو   ، دحاو دحاو  يف  بورضم  دحاوو 
نأ دصقأ   ... تاباسح الو  تالداعم  الو  تافيرعت 

يضارتفا قشاعك  ىھتنا   ، مھفأ امبسح   ، يرود



كلاح يربع  ِتببحأ  ِتمد  ام   ، رباع طیسوو 
يمسجلا ميوقتلا  نم  كتياغ  ِتغلبو   ، ةبحُمك

، اندقع ةیحالص  تھتنا  نآلا   ، هیلعو  . يسفنلاو
ىلإ دحاو  لك  ةدوعو  قارفلا  ةعاس  تقدو 

؟ ّقح لوقأ  ام  لھ   ... هارجمو هلیبس 

ىلع ىفضأ  عمدب  يتسیلج  انیع  تعملا 
نم امك   ، يسفن ُتمزلأ   . ایھش اقنور  اھایحم 
ِّيأ نم  ةیسامت  ةردابم  ِّيأ  نع  كاسمإلاب   ، لبق
. اّھدر ارظتنم  اھیلإ  رظنلاب  ُتیفتكاف   ، ناك ٍعون 

زیمأ ، ال  ریخلاك يدنع  بحلا  امنإ   . لوقت ام  اقح  - 
لبح تنك  َتنأو   . ةطساولاو ةياغلا  نیب  هیف 
رونلا عبانم  نم  ّيلإ  دودمملا  ضیبألا  بحلا 
ةایحلا يف  امنإ   . لوقت ام  اقح   ... صالخلاو
اھيوطي نأ  ىلإ  حتفُت  ىرخأو  ىوطُت  تاحفص 

، كیلإ ينادھ  نأ  ركشلا    ... اھلك توملا 
انتحفص  ... ریخ نم  يل  لصح  امیف  كل  ركشلاو 

وأ اھلوبق  يف  كلو   ، كیلع نآلا  اھضرعأ  ةديدجلا 
؟ يضرع عمست   ... لجألاو رظنلا  عساو  اھضفر 

. يساوح ّلكو  كعم  يعمس  - 

ىھتنمب تلاقو   ، ةقرو اھتبیقح  نم  تَّلتسا 
: ةيدجلاو حوضولا 



هنيوانع يذ  يھ   ، ئدابم نالعإ  قاثیم  اذھ  - 
: ةزرابلا

، ةعبارو عیبر   ، نیّعقوملا نیفرطلا  الكل  الوأ :
؛ ةيرسلا هتقيدح  يف  قحلاو  هتيرح 

؛ مربي امھنیب  حاكن  دقع  ال  ایناث :

اعفد  ، عیبرل اھقشع  يف  ةمئاق  ةعبار  لظت  اثلاث :
؛ ةمیخولا اھتدوع  بقاوعلو  ةنمّسلل 

يھ ةرامعلا  يف  امھنیب  ةدیحولا  ةطبارلا  اعبار :
؛ امھادعتت ، ال  محارتلاو ةدوملا 

يف  ، نمألا نیفرطلا  ذالم  ةعیضلا  اسماخ :
نوكت هیفو   ، ّيقشع ّشع  امھل  نوكي  اھلزنم 

؛ ةبغرلاو لیملا  بسحب  ءایشأ  امھنیب 

جاوز درجمب  قاثیملاب  لمعلا  يھتني  اسداس :
دحأل ةرھاق  تادجتسم  ثودح  وأ  عیبر 

... نیّعقوملا

: ةِقّلعم ةیئدبملا  يتبیبح  تفدرأ  اھتوالت  دعب 

ِعّقون تقفاو  اذإو   ، يضرع يف  ادیج  ّركف  ـ 
. اھل ءافولاو  دونبلا  مارتحا  ىلع  مسقلا  يدؤنو 



تلدعو  ، يسفن يف  رمألا  ُتبرغتسا  عبطلاب 
اقبسم ُتلم  ينأ  ولو   ، تفاھت وأ  ةلجع  يأ  نع 

ام رسكو  بيرجتلا  باب  نم  ةرماغملا  لوبق  ىلإ 
. ةلمم تارارتجاو  ةبلاس  تاداع  نم  ةایحلا  يف 

ادعاو قاثیملا  ةخسن  يتقیفر  نم  ُتملست 
يف اھتنذأتسا  مث   ، ايدج هیف  رظنلاب  اھايإ 

ينغدت مل   . هقسغ نم  ٍناد  ُمویلاو   ، باھذلا
بایغ ىوعدب  تعنتما  اھنكل  اھلیبقت  تدرأ   . ءاقبلل
ىلإ ينعیشت  يھو  تصوأو   ، انمثالتف  ، عیقوتلا

. ّنحي الو  ّنري  ليابوملا  كرتت  ال  بابلا :

نود نم  معنب  اھل  ُتفتھ   ، عوبسأ نم  ّلقأ  يف 
لب يل : سوسوي  ناطیشلاو   ، ّددرت وأ  مثعلت 
لیعفت ىلإ  قوشأو  نوكت  ام  لیمأ  كنأ  قحلا 
ّيفخلا كمییقت  بسح   ، وھو سماخلا  دنبلا 

... رواحملا روحمو  ىحرلا  بطق   ، سمحتملا
الو حاحلإ  الو  ةلورھ  ال  يناوج : ٍدانم  ينادانف 

عیقوتلل يدادعتسا  نع  اھل  ترُّبع  كاذ  دعب   ... ّجل
تلاق ـ  ابجعاو ! اھنكل   ، تءاش ىتم  مسقلاو 
انظفح دقو  اننیب  تایمسر  ال  ْنأ  دیفي  امالك 

امب ْتمتخو   . انيردصو انیتركاذ  يف  قاثیملا 
ام اذإ  لبقتسملاب  نّیيرَح  نوكن  ابيرقت : ينعي 

... تانكمملا ىتشلو  انتيرحل  احوتفم  هانكرت 

موقت نأ  اھب  ٌقیلخ  انترماغم  ةعبار ! اي  ِتقدص 



عم ىوقي   ، سوملم ٌعقاو  ٌّبح  امإ  ناھر : ىلع 
، هنم صانم  يرورض ال  قارف  امإو  ؛  موديو نمزلا 
يف ٌّلح   ، قاثیملا يف  امك   ، هَدعب يل  نوكي 
يبلق َةحار  هیف  دجأ  امبرل   ، لھأتلاو نارقلا 

... اّنیل اسلس  يرمع  ِبایسنا  ّرْسُيو  يلقعو 

. اھیلإ اعوجر 

يف ةثالث  ٌتاءاقل  هَمايأ  تللخت  نارھش  َّرم 
دنبلا ةأرجأ  مادعناو  ةدملا  رصقب  تمستا   ، الیفلا
ةعبار نقتت  امك  يھ  يھ  بابسألاو   ، سماخلا
ُتعراس اھتقش  يف  ناءاقل  اھالتو  ؛  اھقیفلت
يماھم ةرثكب  اعرذتم  امھصیلقت  ىلإ 

يف يترايز  نع  اھعانتما  نإو  اذھ   . يدیعاومو
الو حصي  ال  اھیف  اھدوجو  نوكب  هْتررب  يتقش 
دق يتیب  يف  كروضح  احزام : اھل  تلق   . قیلي
امأ  ، ةماعلا بادآلا  سیلوب  انمھاد  ام  اذإ  كطروي 
نأ لھسلا  نمف  كتیب  يف  اذھ  لصح  اذإ 
دصقب كیلع  تمجھ  ينأ  ةیعدم  يخرصت 
ةسبتلم ةماستبا  اھنم  ُتعزتناف   ... كباصتغا

... اشاح اشاح  ْتقلعو :

ىلإ ُتزمر   ، اھل ُتفتھ  ةرم  رخآ  يف  امأ 
، انقاثیمب ةيانعلا  يف  مدقتلا  ناسحتسا 
ام رارصإلا  ىلإ  ةجاح  ال  نأ  لوقلاب  ينتأجافف 



مل ةریسیلا  ةبحصلاو  دیجلا  ّوجلا  طورش  تماد 
. دعب عمتجت 

ةكئاشلا اياضقلاك   ، رمألا امنأك  ؟ ! طورشلا
تابیترتو تادادعإ  بجوتسي   ، ةيریصملا

! ةریسع ًةدقعم  تاضوافمو 

! ةيافك اذھ : اي 

ةبلقتم  ، راوطألا ةبيرغ  ةأرما  نم  ىجرت  ةدئاف  ال 
يھ  ، لالدلاو عنمتلا  يف  ةنعمم   ، جازملا

. يفت الو  ُدعتو   ، رمثت الو  ُرھزت   ، نایس نوفزيزلاو 
َوغلو بقرتلا  َلبح  ْعطقاو   ، قارفلا َّلح  ْضرفاف 

. بارضإلاو اھنع  فوزعلا  ُتررق  اذكھو   ... مالكلا

. ناجنف يف  ةعبوز  طق  نوكت  نل  هتاھ  يتروفو 
. ناك ِلكش  ِّيأب  لاصتا  الو  نآلا  ذنم  َءاقل  الف 

اھنأ ةعانمو  ًةدح  يرارق  داز  اممو   . راص كلذك 
. ءافجلاو ةعطاقملا  كولس  ّتنس  اضيأ  يھ 

يقودنص يف  تاقاطب  ُرثاكت  اذھ  َّلك  قفاوو 
ينددھتو ىنزلاب  ينمھتت   ، يباب تحتو  يديربلا 

امیك  ، يتراج ةینازلا  نعو  ينع  سیلوبلا  غالبإب 
ةبوقع انیلع  قبطُت  وأ  ةدلج  َةئم  ّانم  لك  دلجُي 
ةملاكم كلذ  تبقعأو   . ىسقأو عجنأ  ةیعدر 

، هتربن ّينع  َفخت  مل  ّيوسن  توص  نم  ةّعنقم 



، غالبإلاب ديدھتلا  نع  فكلا  يف  ينمواست 
، هعفد ناكمو  هتمیق  ْتددح  يلام  غلبم  لباقم 

مساب ُتقطن  ذإ  يسدح  عابتاب  ُترطاخف 
، يتیب يف  لبق  نم  تلغتشا  يتلا  ةفتاھلا 
يف لجر  عم  اھانز  تبثت  اروص  يل  نأ  ُتمعزو 
نم اھدرط  يف  اببس  اذھ  ناكو   ، يفرغ ىدحإ 
نع ةددھملا  تفقوت  مث  نمو   . يتمدخ
ىلع تبقاعت  اھدعبو   . يجاعزإو يتمواسم 
ةلضاف ةدیس  مث  ةثباع  ةرغ  ةاتف  ةمدخلا 
اضوع اھتخأ  لّغشأ  نأ  رضتحُت  يھو  ينتجرت 
ةلمرألا يذھ  تناكف  تبجتسا   . اھنع
موقأو  ، تفرع نم  رھمأ   ، جودخ  ، ةینوسمخلا

يف تاعاس  لمعت   . الظ ّفخأو   ، اقلخو ةریس 
. اھتبلط اذإ  الإ  اھارأ  ال  داكأ   ، ةسمخلا اھمايأ 
لثم ايازم  ردقي  ةباتكلاو  ثحبلاب  َيلتْبا  نم  لكو 

. اھلئاضفو ةمداخلا  يذھ 

متعم ّعبرم  يف  اھترشحو  ةعبار  نع  ُتبرضأ 
ضعب يف  ينقحالت  تلظ  اھنكل   ، لاوزلل ليآ 
ةدحاو اھبھرأو  اھسرشأ   ، ةیمانملا ياؤر 
فھك يف  اھفرط  نم  ادیقم  القتعم  ينترھظأ 

، بيذعتلا بورض  ىتش  َّيلع  سرامتو   ، اھتلیف
... ّينیع ئقفو  يیصخب  اھللكت 

يلیمز ناك   ، طباض ينبلط   ، روھش مارصنا  دعبو 



ىتوملا حرطم  ىلإ  هقفارأ  نأ   ، ةساردلا يف 
ةعبار اھمسا  ةأرما  ةثج  ىلع  فرعتلل 
تلبق  . رشابملا اھراج  يتفصب  يوسوملا 
ةیحضلا ةيوھ  ةنياعملا  دعب  تدكأف   ، بلطلا

تتام اھنأ  ينغلبأ  يذلا  يعرشلا  بیبطلل 
. تانكسملا نم  ةلئاھ  ةیمك  تعلب  ذإ   ، ةرحتنم

ةنادب ُتحملف   ، ةدايز اھرازإ  عفر  يف  هتنذأتسا 
ام نكل   ، تفال لكشب  تدازو  تداع  دقو  اھمسج 
يذ اھردص  ىلع  يرصب  عوقو  وھ  رثكأ  ينعار 
ءّارج هلاصئتسا  مت  يناثلا  امنأك   ، دحاولا يدثلا 
رضحم ىلع  تعُّقو  اھدعبو   . ةیحارج ةیلمع 
احزام ينلأسي  طباضلا  امیف   ، جورخلا تدصقو 
راوج ةقالع  ةموحرملاب  يتقالع  تناك  نإ 
ول هنذأ : يف  تسمھ   ، رخآ ائیش  مأ  بسحف 
ام هللاو  نكل   ، تنأ كل  هتلقل  رخآ  ءيش  ناك 

جاوزلا يف  تارم  تركف  ينأ  ولو   ، طق اھتعماج 
يندوزو  ، اقّدصم طباضلا  مستبا   ... اھب

ضعب اھل  نأ  اھدافم   ، اھبلطأ مل  اھنع  تامولعمب 
اھنامثج لقنل  نوتأیس  شئارعلا  يف  لھألا 

ةقش ىلع  ةّمیق  لمعت  تناك  اھنأو   ، دغلا حابص 
يف نطقت  ةینابسإ  ةدیس  كلم  يف  الیفو 
الف  ، فاضأ امك   ، اھراحتنا ببس  امأ   . ةطانرغ
لتق ةقيرط  امنإ  : » ابجعتم متخو  هللا.  الإ  هملعي 

، ةعئاش تحبصأ  تامونملا  نقحب  اھسفن 



ّينخت مل  نإ  اھمسا   ، لبق نم  ةدحاو  اھتعّبتا 
سفن يف  كتراج  تناك  يزاتلا  فافع  ةركاذلا 

ربخ اھدعب .» ةموحرملا  اھتنكس  يللا  ةقشلا 
يسفن يف  تمحرتو  يرثأت  تیفخأف   ، ينعجفأ

يل سیلو   ، زیجو تقول  اھتفرع  ةأرما  ىلع 
. ریخلاب الإ  اھركذأ  نأ  مویلا 

رھفكم يلیبس  لاح  ىلإ  تبھذو  لجرلا  تعدو 
ايازرلا لوھ  يف  اركفم   ، رطاخلا ریسك   ، هجولا

َّدح عضو  ىلإ  اھب  تدحو   ، ةعبار تباصأ  يتلا 
، يسنجلا فوزعلاو  مقعلاو  ناطرسلا  اھتایحل :

اھحارأ توملا  لعل   . اھملعأ ال  ىرخأ  للعو 
امود لظیسو  ىوط  امك   ، اھتحفص ىوطو 

نوبھذیف  ، ءاوحو مدآ  ةيرذ  تاحفص  يوطي 
. ادبأ اودجوي  مل  نأك  مظعألا  مھداوس  يسنُيو 

نیح تركذت   ، ىتوملا حرطمل  يترايز  ةادغ 
يتراج لوح  جعزم  ملح  نم  افتن  يروطف 
فدصلا بیجع  نمو   . عوطقملا اھيدثو  ةلحارلا 

نم ةوعد  ينتعلاط  يبوساح  تحتف  ذإ  ينأ 
ةودن يف  ةكراشملل  ملاسلا  ثنؤملا  ةیعمج 

«. هلاوحأ لك  يف  يدثلا   » اھتمیت ةیبراغم 
تحضوتسا  . اعم َعوضوملاو  ةوعدلا  تبرغتسا 

تناك يتلا  بنيز  ةدیسلا  ةیعمجلا  ةسیئر 
ينتأبنأ امل  يبجع  دازف   ، ةساردلا يف  يتلیمز 



نوّحلصم نوحارج  نیكراشملا  بلغأ  نأ 
ضارمأ يف  نوصصختم  ءابطأو  نویلیمجت 

ام نذإ   . يدثلا ناطرس  اھنمضو   ، ناطرسلا
؟ نیحارجو ءابطأ  نیب  بارعإلا  نم  انأ  يلحم 

اھتحتف ةودنلا  نم  ةذفان  نأ  ةسیئرلا  ينتبواج 
، عوضوملا يف  ءابدألا  باطخ  ىلع  ةلالطإلل 
. تابراقملا ددعتو  سانئتسالا  باب  نم  كلذو 

نیلاقمب ينتركذف   ، نأشلا اذھب  يتفرعم  تیفن 
نع : » لوألا  ، ةبلط نحنو  امھترشن  ينأ  تعدا 

يناثلاو  ،« ينابق رازنل  دھن  ةلوفط  ناويد 
ىلع تنك  ثور .» بیلیفل  دھنلا  ةياورب  فيرعتلا  »

ينتأجاف اّمل  ّيلإ  نیلاقملا  ةبسن  راكنإ  كشو 
ةیناكمإو امھنم  ةخسن  ىلع  اھرفوت  ربخب 

. ّيلإ اھلاسرإ 

ىركذ ينتدواع  امھیلع  يعالطا  نیح   ، العفو
، يدثلا سیلو  دھنلاب  يبابش  مايأ  يمامتھا 

عاطقنا نس  تاغلابلا  ىلع  ظفللا  اذھ  قابطنال 
. ّانس نھنود  نم  ىلع  كاذ  قالطإو   ، ضیحلا

كارتشا ىلإ  رظنلا  تفلب  كلذ  ىلع  تیّشحو 
سنجلا نیب  ةیعاضرإلا  ةفیظوو  يدثلا  وضع 

نیبو ءّاوح ) ىلإ  ًةبسن  تایئاوُحلا  وأ   ) فیطللا
يلخدم اذھ  ناكو   . ةيوبللا ةيدثلا  تاناویحلا 

دھنلا يف  يمالك  لمجم  ترصح  ذإ   ، ةودنلا يف 
زیمي ال  ثیبخلا  ضرملا  نأ  عم   ) يدثلا نود 



تززعو  ، يسوريإلا هعباط  ُتزربأف   ،( امھنیب
نم ةيرعش  تاداھشتساب   ، بجي امك   ، زيربتلا

، اھریغو تايرازنلا  نمو  رفاسلا  يرضحلا  لزغلا 
يضرع نأ  بیجعلاو   . اھليوأتو اھحرش  الواحم 

هنأل امبر   ، اقیفصتو اناسحتسا  َيقل  لجترملا 
ىلإ اسایق  سفنتم  وأ  ةحارتسا  نع  ةرابع  ناك 
عم  ، هنأش  ، ةفاجلا ِةداجلا  ةیبطلا  ضورعلا 
دھنلا  » نع ٍضرع  نأش   ، قرافلا دوجو 

Femen ةكرح يف  جاجتحا  حالسك  يسایسلا »
امك لدجلل  ةریثملا   ، فيرعتلا نع  ةینغلا 

، اھتاوضع عروتت  مل  ةكرح   . زئارغلاو باصعألل 
ماحتقا نع   ، تاشقانملا ىدحإ  نم  تملع  امك 
ةماقإ ءانثأ  تايراع  يراب  يد  ماد  رتون  ةسینك 

. ينيد سادق 

بنيز ةسیئرلا  ينتأنھ  ياشلا  لفح  ءانثأ 
ىلإ ينتعیش  مث   ، روھمجلا ضعبو  اھتابحاصو 
لقن يف  اھتین  نع  نلعت  يھو   ، جورخلا باب 
ىلع اھليوعتو  ىرخأ  ندم  ىلإ  ةودنلا 
ةسبتلم ةماستبا  ُتيدبأ   . يتكراشم
مالظلا حنج  تحت  ّينغأ  تذخأ  مث   ، تفرصناو

: رطاخلا َوفعو  ثدحلا  يحو  نمو 

يّلوع هسْيار  اي  َّيلع  يّلوع 



ْلزان ُلیللا 

لماك ُردبلاو 

بقاث ُمجنلاو 

لئاھ سقُّطلاو 

بلاغ ىوھلاو 

بئاغ ُلصولاو 

يلاح ُلاحلاو 

يل َسیل  ُدھنلاو 

... يلِّوع هسْيار  اي  َّيلع  يّلوع 

لجرلا ةسماھ : ينزوجت  ةرام  توص  تعمس 
!... رتّسلا يِّقبي  . هللا  هُدحو ملكتي 

تانب نم  يسفن  عم  يمالك  تفتخا : دقو  تبجأ 
ِءاوھلا ىلع  اًمات  موي  يف  كیتأي  امبرو   ، يلایخ

میخرلا ِتوصلاو  عيدبلا  ِنحللاب  كیتأي   ، ًةرشابم
... يلولو وأ  ابرط  يصقرا  هعمو   ، قئارلا ِفزعلاو 
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بنيز تسلا  ةوعد  ىلع  نارھش  ضمي  مل 
يف ىرخأ  يل  تثعب  ىتح   ، ةیعمجلا ةسیئر 
اھتبجأ ؟ .» نيأ ىلإ  يسنجلا  شرحتلا   » عوضوم
ةكلم ّيلع  تضرع   . صاصتخالا مدعل  راذتعالاب 
يف ّدرم  ادِ  ، تلبقف ةسلجلا  ةرادإب  ءافتكالا 

... يّلوع هسيار  اي  َّيلع  يّلوع  يسفن :

ةطسوتملا اھتعسب   ، اھسفن يھ  ةودنلا  ةعاق 
تاقابب ةنادزملا  اھتلواطو   ، ةءاضملا اھاياوزو 

ةیمیسجتلا نیب  ام  ةیتيز  حاولأب  اھناطیحو   ، دورو
هتیبلغأ روھمج  نیب  ينتُدجو   . ةیعابطنالاو

الضف نھضعب  ىلع  ةیسیئرلا  ينتّفرع   ، ءاسن
لاجر ىلع  يب  تفطعو   ، نیترضاحملا نع 
يف كراشم  دحاو   ، ةوعدلا اوبل  نمم  ةعبس 

ملاسملا ركذملا  ةیعمج  سیئر  رخآو   ، ةودنلا
. نویفاحص نوقابلاو 

نم رسیت  امو  ياشلا  لفح  نم  ءاھتنالا  دعب 
ينوكب يتیعاد  ينتمدق   . ءاقللا أدب   ، فراعتلا

هل قشي  ال  عمال  ملق  اذو  فيرعتلا  نع  اینغ 
، مئاقلا عوضوملا  لمشت  ةعساو  ةفاقثو   ، رابغ
لیبق نم  هیف  صاصتخالا  مدعب  يمعز  ًةلوؤم 



تّفرع ةزجوم  تاملكب  مث  ؛  ریغ فراعلا ال  عضاوت 
مھتالاقمب تھونو  ةثالثلا  نیكراشملاب 
مھلاضنو انعمجي  يذلا  نأشلا  يف  ةروشنملا 
اھتمارك نوصو  ةأرملا  فاصنإ  لجأ  نم 

. اھقوقحو

ةسیئرلا ةدیسلا  تركش  ةيدیھمتلا  يتملك  يف 
يف اھتفلاخو   ، يميدقت يف  هب  تلضفت  ام  ىلع 

لیصحتلل الإ  ةميركلا  ةوعدلا  تیبلا  ام  ينوك 
جمانربلا بسح   ... نیبتیس امك   ، ةدافتسالاو

ىلإ يتبسلا  ءانسح  ةذاتسألا  توعد  رطسملا 
نأ اھقمرأ  انأو  تظحالو   ، ةملكلا لوانتب  لضفتلا 
و  ، اھامسم ریغ  ىلع  يصخشلا  اھمسا 

. ءاشي ام  هقلخ  يف 

ىلع ةیعمجلا  ةذاتسألا  ِتركش  شجأ  توصب 
، ءاسنلاب يسنجلا  شرحتلا  عوضومب  اھمامتھا 

ةسیئرلا ىلإ  تھجوت  مث   ، ارخأتم يتأ  هنأ  ولو 
يف ةوسنلا  نون  اھطاقسإ  ىلع  باتعلاو  موللاب 
يف امك  ةعاقلا  يف  نھنأ  مغر   ، اھتجابيد

ال ىربكلا  ةیبلغألا  نلكشي  ةصنملا 
ةیبصعو عافدناب  تضاخ  اھنإ  مث  ؛  ةقوحسملا

تلاق تمدقت  املكو   ، ةّدَعم قاروأ  ةءارق  يف 
نیحو  ،« عوضوملا بلص  يف  لوخدلا  لبقو  »
تلتف  ، ةینمزلا اھتصح  تفوتسا  دق  تناك  تلخد 



شرحتلا ميرجت  ىلإ  وعدي  اھضعب  ةریثك  تانالعإ 
نیبو هنیب  قرف  ال  يونعم  فنعك  يسنجلا 

نیميرجتلا تّغوسو   ، يدسجلا فنعلا 
دیكأ طرشب  امھطبرو  اینوناق  امھیلع  صیصنتلاب 
نیب ةفصانملا  ةرتسد  وھ   ، هنم صانم  ال 
اھلیعفت يف  يدجلا  طارخنالاو  نیسنجلا 

يف اذھو   ، نوناقلا ةوقو  ةيرزجلا  ةطلسلاب 
تاعاطقلاو تاسسؤملاو  ةلودلا  ةزھجأ  عیمج 

يندملا عمتجملا  يف  امك   ، ةصاخلاو ةیمومعلا 
... هتایعمجو هتاباقنو  هبازحأب 

فقوأ نأ  يل  تسمھو  ةسیئرلا  ّيلع  تلام 
مث  ، لعفت نأب  اھسمھ  اھیلع  تددرف   ، ةملكتملا

: اجتحم ةذاتسألا  توص  انمھاد 

لاز ام   ... شيوشت شالب   ، تاشوشو شالب  - 
عوضوملا ةقدل  ارظنو   ، هلوقأ ریثكلا  يدنع 

ةدايز ةقیقد  نیثالث  ذخأ  ينمزلي   ، هتروطخو
يف انھو   ، ءافلح وأ  نبتك  هفرصن  ًةداع  تقولا 
نم رداق  ةردقب  حبصي  ةيریصملا  ةماھلا  رومألا 

... جتحأ انأ   . يسافنأ ّيلع  هب  نودعت  بھذ 

. تاتيوصتو تالملمت  ةعاقلا  يف  تجار 
، يأرلا ءادبإ  يف  ةبیھم  ةدیس  ْتنذأتسا 
لوح ةیناث  ةلوج  ةسیئرلا  ىلع  تحرتقا 



اھدحو ءانسح  ةسنآلل  ّصصخُت  هتاذ  عوضوملا 
تدرف  ، قیفصتلاب روضحلا  اھديأف   ، اھل ءاكرش  ال 

: اھقاروأ عمجت  يھو   ، ةینعملا

وأ نآلا  مالكلا  يف  ةبغار  ریغ  انأ  لاح  يأ  ىلع  ـ 
يدنع  ... شالب شالب   ... ىرخأ ةرم  يأ  يف 

تایطعمو شرحتلا  نم  تایكتشم  مئاوق 
... شالب شالب   ... ةیئاصحإ

: تقلع  ، ةئدھتلا الواحم 

نم انھ  تاوخألا  يمرحت  ال   ، ةذاتسأ اي  ال  - 
ةصح يف   . كیلإ تاشطعتم  نھلك   . كملع
ةباجإلاب نھشطع  يورت  كوجرأ  شاقنلا 
تدفتسا ایصخش  انأ   ... نھتلئسأ نع  ةدیفملا 

يتدیس ِتحمس  اذإ  امبرو   ، میقلا كضرع  نم 
... نآلاو  . دحاو لاؤس  دعب  نم  يل  نوكي  ةلضافلا 

ناعملت اھانیعو  ةملك  يف  ةدیسلا  ينتنذأتسا 
: تلاق  ، ةكیمسلا اھتراظن  فلخ 

الوأ كیف  يیحأ  انأ   ، يوناملا هللا  دبع  ذاتسأ  اي  - 
ةناكملا اھليوختو  ةوسنلا  نون  ىلع  كتریغ 

يعم كبدأ  كیف  ّيیحأ   ، ایناثو ؛  اھب ةريدجلا 
... اركش اركش   ، يل قداصلا  كريدقتو 



، ةئدھتلا يتلواحم  يف  تحجن  ينأ  ترعش 
: تفدرأ

ةذاتسألل ةملكلا  يطعأ   ، وجلا افص  دقو  نآلاو  - 
... يتدیس يلضفت   . يولحلا ةناحير 

ىلإ لوصوم  ركشلاو   ، سیئرلا يدیس  اركش  - 
ةدھاج لضانت  يتلا  قیفوتلا  بنيز  ةذاتسألا 
لجأ نم  سیفنلاو  يلاغلاب  ةیحضمو  ةرباصم 
ةناكملا ىلإ  ملاسلا  ثنؤملا  انتیعمج  لاصيإ 
اناياضق اقح  مدختو  مویلا  اھلتحت  يتلا  ةزیمتملا 

هللا َّنكایح   ، ميركلا روضحلا   ... ةكرتشملا
يتاوخأ ىلإ  يتاملك  ریخ ...  لكب  َّنكّمعنو 

نود نم  ةرشابم  نكیلإ  اھثبأ   ، ةزجوم اھديرأ 
... بصعت الو  ةلاطإ 

زمل شالب  ةعطاقم : ءانسح  تسلا  تحاص 
! شالب

: تلق فقوملل  اذاقنإ 

تسل نذإ   ، تبصعت امو  تلطأ  ام  ةسنآ  اي  تنأ  - 
! ةینعم

: رفزت تلاز  ام  يھو  تباجأ 



ةھج نم  امأ   ، ةميركلا كرظن  ةھجو  نم  اذھ  - 
... ةرورغملا ةرغلا  هذھ 

ُتبلاط  . تاسمھو تابذبذ  روضحلا  نیب  ترس 
ةدیسلا عم  هیف  انك  امو  ءودھلا  ىلإ  ةدوعلاب 
ةعشم ةماستباب  ةروكذملا  تباجتساف   ، ةناحير
ةیبلاغ امھل  قفص   ، نیتتفال باصعأ  ةدوربو 
روضح ءالحتساب  يلاعفنا  ضيورتل   . تارضاحلا

يف تسلا  مالك  خسن  ىلع  تبكنا   ، ةبولطملا
هب قطنت  تذخأ  اھنأو  امیس   ، مالقأ سوؤر 

معانلا اھتوص  هعبطي   ، رطاخلا َوفعو  الاجترا 
تایطعمو ةّرین  راكفأ  نیب  ّيح  مغانتب 

: هتاھ نود  كلت  نيوانعب  تیفتكا   . ةسوسحم

ةریثك ةيدج  تاسارد  هیلع  تعمجأ  امك   ، ةأرملا - 
يومنتلا لوحتلا  رایعم   ، ةیلود ريراقتو 
لاجرلا نم  نمؤي  ال  نم  هیلعو   ، يطارقميدلاو
ةلزنم نم  طحي   ، اھتیقدصو ةيرایعملا  هذھب 
ىتشل ةضرع  اھلعج  يف  مھسيو  ةأرملا 
شرحتلا اھنمو   ، ةنیھملاو ةنیشملا  تایكولسلا 

. رفاسلا يسنجلا 

ربع اھتيرایعم  ىلإ  ةأرملا  ءاقترا  بوجو  - 
ام لكو  ةیتاذلا  ةيوقتلاو  قاقحتسالا  كلاسم 

زاوجف  ، ةشاشھلاو فعضلا  نم  اھیمحي 



فنعلاو زازتبالاو  شرحتلل  ةسيرف  طوقسلا 
. يونعملا

نھقوقح لینل  ایسایسو  ایفرعم  ءاسنلا  لیھأت  - 
بانتجاو ةفصانملا ) لوقأ  الو   ) ةاواسملا يف 
ةیمادص تاھجاوم  يف  لاجرلا  عم  لوخدلا 

. ةفیسحلاو ّلغلاو  رائثإلا  ةینھذب 

ضرع يف  ةناحير  تسلا  ةاراجم  عطتسأ  مل 
هُتلجس ام  اھب  تنغأ  يتلا  تالیصفتلاو  لئالدلا 
تھتنا نإ  امو   . ةيروحم حتافم  يھ  هتربتعاو 
ةعاقلا تجض  ىتح  حونمملا  اھتقو  دودح  يف 

نأ سیئرك  يقح  نم  ناك  ول   ، ةراح تاقیفصتب 
اھتميرغ تمقلأ  اھنأ  كش  الو   ، تلعفل اھججؤأ 

الو اكارح  ءانسح  تسلا  دبت  ملف   ، رجحلا
ةملكلا ذخأ  ينم  بلطب   ، اھدعبو  . اضارتعا
روفلا ىلع  ادیف   ، نيزلا لیبن   ، ریخألا لخدتملا 
روضحلا ّایح   . ىثنخ هنأ  هتاظفلتو  هتاراشإ  نم 
اھتیعمجو ةسیئرلا  ركش  يف  ضافأو  اریثك 
اياضقلا حرط  يف  ةریبكلا  ةأرجلا  تاذ  ةیعئالطلا 
تاملكب يوحن  تفتلا  مث   ، ةساسحلا ةنخاسلا 

، میكح ریسمو  يعملأ  بتاكك  هيونتو  ةداشإ 
: حاص اتوص  نأ  الول  همالك  يف  لغویس  ناكو 
هنأ يل  نیبتو  ةلیبن .» اي  عوضوملا  يف  يّشخ  »
ةعاقلا ّمع   . ملاسلا ركذملا  ةیعمج  سیئرل 



ایعاد اھتیھنأ  ام  ناعرس  ىضوفلا  نم  ءيش 
تعجشو  ، بدألاو ةقایللا  مازتلا  ىلإ  حئاصلا 

هینیع حسمي  وھو  لاق   ، مالكلا ىلع  لیبن 
: يدرو ليدنمب 

ام ينوكل  تفسأت  مك   ... سیئرلا يدیس  - 
سنجلا ةلئسأ   » لوح ةقباسلا  ةودنلا  ترضح 

، لوقأ ام  هیف  يدنع  يللا   ،« رصعلا تالوحت  مامأ 
يللا يتداھشب  يلدأ  يتین  يفو  مویلا  تئجو 
دارفألا لوبق  ىلإ  ةوعدو   ، حماستو بح  اھلك 

نیب اذھو   ، ىثنأ اذھو  ركذ  اذھ   ، اّنبر مھقلخ  امك 
امك  ، نیسنجلا نیب  مائتلاو  قفاوت  ةطقن  نیب 
انأ ىتح  مكل  لوقأ  يتین  يف  ناك   ... يلاح وھ 
اھل يتداھشو   ... يسنجلا شرحتلل  ضرعتأ 
 ... ریبعتلا ةيرحو  ةاواسملاب  نمؤن  انك  اذإ  اھتمیق 
نكل  ، اھنع فشكأ  ىرخأ  ءایشأ  يدنع  ناكو 
يجازم دسفأ  قالخألا  ميدع  كولعصلا  اذھ 

، يلاحب حيار  انأ   ، ةرذعم  ... يعومد ّيلع  ّبلغو 
ّجرفأ ىتح  لجر  تنأ  اذإ  ّارب  جرخا  لغب  اي  تنأو 

... سانلا كیف 

لالخ  . ارثعتم ایكاب  فرصناو  لیبن  ضھن  العفو 
تامھمھ ةعاقلا  تداس   ، عطقتملا هثيدح 

تمص يف  تصغ  هدعبو   ، ةتفاخ تاكحضو 
. شاقنلا باب  حتفب  ُهُترَسك  نأ  ُتئتف  ام   ، بيرغ



تحرتقا مث   ، نیضرعلا يف  طقنلا  مھأب  ّتركذ 
ىلإ ةھجوم  اھلك  تءاجف   ، ةلئسألا عیمجت 
دعب اھنع  بیجت  تذخأ  يتلا  ةناحير  تسلا 
هجو وزغت  رمذتلاو  طخسلا  تامالع  امیف   ، ينذإ
: ءاھبو اقلأت  تدادزا  دقو  تلاق   ، ءانسح تسلا 

نأ وجرأ   ، ةھیجولا نكتلئسأ  ىلع  اركش  - 
ةملك  ... تقولا قیض  مغر  ةباجإلا  يف  قفوتأ 
ىلع ءاقبإلا  لضفأ   ، ةیعيرو ةیمك  ةفصانملا 

تاملكلا رییغت  مجرتي  ىتح ال  ةاواسملا  موھفم 
هّفرعأ ؟  شرحتلا  ... عقاولا رییغت  نع  انزجع 
ةأرما ةعماجم  يف  لجر  ةبغر  هنوكب  اراصتخا 
هتياغ غولبل  رّخسيو  هضفرت   ، هتلیلح تسیل 

ةقياضملاو حاحلإلاك  ةیقالخأ  ریغ  بیلاسأ 
، يونعملا طغضلاو  زازتبالاو  ةمواسملاو 
يف هذوفنل  عضخت  ةأرملا  تناك  اذإ  اصوصخ 

؟ ال شرحت لزغلا  لھ   ... رخآ لاجم  يأ  وأ  ةرادإلا 
انبدأ يف  ضارغألا  مھأ  نم  لزغلا   . دقتعأ

تاقلعملا ذنم  دیلت  خيرات  هیف  انل   . يبرعلا
ينابق رازن  رعش  ىلإ  بیسنلاب  اھلخادمو 

كش ال  نوفرعت  ماظع  مالعأب  ارورم   ، هاوسو
بادآ لك  يف  دوجوم  لزغلاو   . ةانغملا مھدئاصق 

... اثيدحو اميدق  ایندلا 

ينإ يتْمإ / ْفرعتح  يتْمإ  اینغم : توص  عفترا 



: ىرخأ ةيوثنأ  تاوصأ  تعباتو   ... ىتمإ ّكبحاب 
ينإ ىتمإ  فرعتح  ىتمإ  ىتمإ  ىتمإ  يتمإ 

اي ِكل  مالكلا  يروكذ : توص  رأجو   ... ّكبحاب
: ةمستبم ةرِضاحملا  تعباتو   ... ةراج

يف ةالاغم  كانھ  لھ  لاؤس :  .... انسح انسح  - 
يذلا فیصوتلا  جراخ  ؟  شرحتلا نع  مالكلا 
تابیط تاملك  هتلئاط  تحت  لخدت  ال   ، هتمدق
اھفرعي ةأرمال  ةنسح  ةینب  لجر  اھلوقي   ، ةحدام

يف شرحت  كانھ  لھ   ... هیلع ضرتعت  الو 
لصحي ؟  لجرب ةأرما  نم  يأ   ، سكاعملا هاجتالا 
ينثتسأو  ، ةلاد ریغ  ةيوئم  ةبسنب  نكل  اذھ 

يدیس نظأ   ... ةراعدلا نادیم  يف  هجاور  اعبط 
. زاجيإب ولو  ةلئسألا  نع  تبجأ  ينأ  سیئرلا 

. روضحلا لكو  تاميركلا  تالئاسلا  ركشأ 

ءارج الإ  لءاضتت  مل  ةعاقلا  يف  ةراح  تاقیفصت 
لیبن باشلا  جورخ  يف  ببستملا  لجرلا  فوقو 

: لاق  ، هل تنذأ   . ةملكلا ذخأ  يف  هحاحلإو 

ىتح الو  ىثنأ  ّيأ  عم  تمداصت  ام  يرمع  انأ  ـ 
عوضوملا جراخ  لاؤس  يدنع   ... يثنخ يأ  عم 
ةدیسلا نم  ارارم  تبلط  لوألا :  . هلخاد رخآو 
انیتیعمج راھصناب  لبقت  نأ  بنيز  ةسیئرلا 

ةیعمج يف  ملاسملا  ركذملاو  ملاسلا  ثنؤملا 



مك ةوق  داحتالا  نأ  ىلع  ءانب   ، ةمحتلم ةدحاو 
ةمدخ  ، اھیلإ ةجاحلا  سیسم  يف  اعیمج  نحن 
ذاتسألا نم  سمتلأو   ، ةكرتشملا انتاياغل 

... يضرع يف  هيأر  يدبي  نأ  يوناملا 

ال راھصنا  ال  ةرفان : ددرت  ةسیئرلا  عمسأ  تنك 
: روفلا ىلع  لئاسلا  تبجأف   ، داحتا

نم ىرأ   ، يباجيإلا ددعتلا  يف  قحلا  مساب  - 
اھنوناق ىلع  ةیعمج  لك  ىقبت  نأ  نسحألا 

ال اذھو   ، ةيرابتعالا اھتیصخشو  يساسألا 
نآلاو  ... ةرورضلا دنع  كرتشملا  لمعلا  نم  عنمي 

؟ ریخألا كلاؤس  زاجيإب 

نأ قبس  لھ   ... يتبسلا ةدیسلا  ىلإ  هجوم  - 
ىلع انتعلطأ  الھ  مث  ؟  يسنج شرحتل  ِتضرعت 
يللا عوضوملا  يف  ةیئاصحإلا  كتایطعم 

؟ انعمجي

قلغت يھو   ، تلاق  ، ةكبترم ةبوجتسملا  تدب 
: اھتظفحم

معن  ... اھضرع ناكم  اذھ  سیل  يتایطعم  - 
... هدض لضانأ  اذھلو   ، شرحتلل تضرعت 

: ةمكھتم ةجھلب  لئاسلا  اھعطاق 



ولعف ببسب  ال  قنشُي  مزلي  كب  شرحت  يللا  - 
... قوذلا ميدعو  ىمعأ  ونوكل  لب 

، ةرذعملا بلطو  توكسلاب  هترمأ  ةداح  ةجھلب 
ةطخاس جورخلا  باب  دصقت  ةناھملا  امیف 

اھیلإ اھتمضو  ةناحير  تسلا  اھب  ْتقحلف   ، ةدبزم
رثؤم دھشم  يف  اھعومد  ًةحسام  ةلبقم 
ىلإ اھعاجرإ  تلواح  مث   ، تارضاحلا هل  تقفص 
امك  ، اھتبحاصف  ، ىودج نود  نم  ةصنملا 

، اھترایس ضبرم  ىلإ   ، اھتدوع نیح  انتربخأ 
نآلا  ، تانب اي  اھرمأ : تطعأ  مث   ، اھیلع تنأمطاو 
نفقوف  ... ةعاقلا نم  جرخي  دب  ال  شحولا  اذھ 
اھدعبو  . ةدرط َّرش  هندرطو  ةدحاو  ةأرماك 

. قارو وجلا  نسحتو  ءادعصلا  عیمجلا  سفنت 

تفقو امل  ةیماتخ  ةملك  ءاقلإ  كشو  ىلع  تنك 
، ریخأ لاؤس  ءاقلإ  يف  تحلأو  ةبجحم  ةباش 

: تلاق

نآرقلا يف  ةيآ  دورو  نمھفي  ال  ءاسن  كانھ  ـ 
... ةزشانلا هتجوز  برض  لجرلل  ّزوجت  ميركلا 

: ةلئاق ةسیئرلا  اھتعطاق 

عوجرلاب ةقباس  ةودن  يف  هانجلاع  رمأ  اذھ  - 
انیبنل عادولا  ةجح  ةبطخ  يف  كلذ  نایبت  ىلإ 



نوكي لصح  اذإ  برضلا  نأ  ىلع  صني  ذإ   ، مركألا
مث  ، سابل مك  وأ  ريرح  ةمزحب  لیقو   ، حربم ریغ 

ةودقلا وھو   ، مالسلا هیلع  لوسرلا  نإ 
... هتاجوز ىدحإ  ادبأ  برضي  مل   ، ةنسحلا

. ءاقللا ويدیف  يعجار 

تسلا هیلإ  تبھذ  ام  تیكز   . متخلا تقو  ناح 
ركشلا اھل  تلزجأ   ، ةریخألا اھتملك  يف  ةسیئرلا 

نكي ملو   . قفوملا ّداجلا  يوعمجلا  اھلمع  ىلع 
ةداشإ ةملكب  ةناحير  ةذاتسألا  صخأ  نأ  نم  ّدب 

نأ دعب  اھھجو  يلالخ  دقو  اھتبطاخ   ، هيونتو
: تلق  ، ةصنملا تّفخ 

عیمج ةداھشو  يتداھشب   ، يتدیس - 
، كلضفب ةودنلا  هذھ  اقح  ْتحجن  دقل   ، تارضاحلا

كتفرعم لضفب  يأ   ، تاجر نم  هتفرع  ام  مغر 
كتنازر لضفب  اضيأو   ، ةدیفملا ةدیجملا 

يف ةأرملا  ماقم  نیفرشتل  هللاو  كنإ   . كتمكحو
اھمدقتب لؤافتلا  حور  انیف  نیثبتو   ، اندالب
كلاثمأ نم  هللا  ّرثك   . ربتعملا اھلبقتسمبو 

. يدحُتو يرست  ةعشم  ةودق  كلعجو 

ال ىتح   ، دحلا اذھ  دنع  يناسل  مجلأ  نأ  تيأترا 
سّبللا ةقطنم  ىلإ  قلزنيو  رثكأ  قلذني 

: بقعت اھتعمس   . هباشتملاو



وفوش ةولحلا ! تاملكلا  يذھ  ىلع  هللا  هللا  - 
وھو  ، ّيب ّذفلا  يذاتسأ  لزغت  نم  رّمحي  يھجو 
هلقنأس  . اھیف كش  ال  ةنسح  ةین  وذ  لالح  لزغ 
يسلل اركش   ... هیف هيأر  عمسأل  يجوز  ىلإ 

... اعیمج ّنكلو  بنيز  اي  كلو  دبع هللا 

لفح ىلإ  اَھتوعدو  ةودنلا  ةياھن  ةسیئرلا  تنلعأ 
ةلحارلل ةلجسم  ِِناغأب  هتنيز  نأ  تئتف  ام  ياش 
تسلا لوح  تارضاحلا  تقلحت   . ناھمسا
تأرق اھنإ  ةلئاق  نمف   ، يلوح نھضعبو  ةناحير 
ةروص ذخأ  يف  ةنذأتسم  نمو   ، تیك وأ  اذك  يل 
نم وأ  نھنم  ةلئسأ  ىلع  حرطُت  نیح  امأ  ؛  يعم

، هرواج امو  يسنجلا  شرحتلا  يف  نییفاحصلا 
هبجشب ایفتكم  صاصتخالا  مدع  ىلع  حلأ  ينإف 
اھتتعن ذإو  ؛  ةناحير تسلا  مھل  تعنأ  مث   ، هضفرو
لجرو ةسیئرلا  ةبحص  تناك   ، وھس دعب  ةرم 
تمس هیلع   ، رھظملا قینأ   ، ةعلطلا يھب 
ىلع انتفرعو  هعم  يوحن  تمدقت   . ناملتناج

: تلاق مث   ، ضعب

اذھ دعس  يجوزل  تیكح  هللا،  دبع  ذاتسأ  اي  - 
تینغو  ، ةودنلا يذھ  تابرغم  نم  ائیش  فتاھلاب 

ىرج يللا  فوش  ينقحلا  ىلاعت  يبیبح  اي  هل :
ىلإ وھ  اھو  ءادنلا  ىبلف   ... كدعُب نم  يل 

... يبنج



هرغث قرافت  ال  ةضيرع  ةماستباب  ينحفاص 
: تلق  ، يفتك ىلع  تبرو 

... بحي نم  عم  ءرملا  ـ 

: ةسمحتم تسلا  تفتھ  وتللو 

! بحت نم  عم  ةأرملاو  - 

: هتجوز هیلإ  شوحي  وھو  لجرلا  لاق 

!... هُعمسأ يللا  ولحلا  مالكلا  ىلع  هللا  هللا  - 
يللاب بجعأ  انأو   ، ریخ لك  كنع  تلاق  ةناحير 
ملاع  . ءيش يأ  كل  تأرق  ام   ... اھبجعي يھ 

... يتقو مظعم  ينم  ذخأي  سنزیبلاو  لاملا 

: تلق افطاعتم 

، هللاو  ، كمرح  . مركأ يدابلاو  ریخلاب  ریخلا  - 
لامج  . تاردان اھتالیثم   . ةعئارو هبوبح  ةدیس 

شیف ام   ... ةیلاع قالخأ   ، رونتم ركف   ، جھوتم
... كيدعس اي  كل : لوقي  ام  يقیقح  لجار 

: فطلب ينعطاق 

ام يز   ، تمسَّراھ يثیتزّوب  اذھ   ، أ أ  - 



تراص يللا  عمو   ، تاولحلا تاتسلا  عم  هُتسرام 
امف  ، نيرضحتملا انحا  انع  ردصي  ماد  ام   . يتجوز
يتس  ... سبو ةياوغو  لزغ  وھ   ، بیع هیف 
نع ةرضاحم  انھ  كلمعأ  كيأر  شيإ   ، بنيز

ذاتسألا اھیف  ينكراشيو  يباجيإلا  شرحتلا 
؟ يتجوز نود  نم  نكل 

: ةشھد ةسیئرلا  تباجأ 

! دعس اي  يباجيإ  رخآو  يبلس  شرحت  شیف  ام  - 

؟ لالح يباجيإلا  زیملا  نع  مالكلاو  أ ! - 

: تلاقو اھجوز  ةناحير  تسلا  تقناع 

... حزمي امياد  يبیبح  - 

: بنيز تسلا  تفدرأو 

. اھاعريو ةیعمجلا  معدي   ، وریخ رثك هللا   ، اميادو - 

: جرحلا نم  ءيشب  ّدر 

؟! ينیحضفت ام  ادبأ  بنيز  اي  انقفتا  شم  - 

تباجأ  ، انم دحاو  نآلا  وھ  ذاتسألا  - 

انأ ال   ... يباجيإلا شرحتلا  ةلأسم  ىلإ  دوعأ  ـ 



دبع هللا؟ ذاتسأ  كيأر  شيإ   ... ّداج

لھأ نم  شم  انأو   ، ریكفت هُمزلي  رمألا  - 
... صاصتخالا

؟ كتجوز تفرع  فیكو  - 

. لمرأ مویلا  انأو   ... ةليوطو ةميدق  ةصقلا  ـ 

ىقبن  ، يتقاطب يذ  يھ   ... كجِّوزن دب  ال  لمرأ ! - 
... لاصتا ىلع 

، انمثالت ةناحير  عمو   ، ةرارحب لجرلا  ينحفاص 
لاح ىلإ  ُّلك  بھذو  ةسیئرلا  تسلا  تعُّدو 

يسمأ يتیب  ىلإ  قيرطلا  يفو   . هلیبس
، ةعئارلا ةبوبحلا  ّتسلا  ىلإ  افرصنم   ، يركف

اھلعجو  ، ءاھبلاو قلأتلا  نم  ديزملاب  هللا  اھعتم 
اثانإ اھتبحأ  عیمجو  اھلھأو  اھجوزل  اذالمو  ارخذ 

... اناركذو

***

ام ردقب  ينتأجاف  ةملاكم  ينتءاج   ، عوبسأ دیعب 
لدابت دعب  تلاق   ، ةناحير تسلا  نم  ينتقار 

: اياحتلا



انتقيدص نم  كمقر  تذخأ  هللا،  دبع  يذاتسأ  - 
. جاعزإلا نع  ةرذعم   . بنيز

، يلضفت  . ٍةفتاھ َریخ  اي  ينتّرون  لب  جاعزإ ! - 
. كدنع ام  يلوق 

انتعیض يف  ةلطع  يضمن  انأو  يجوز  - 
انعم كذخأنو  كمزعن  انركف   . ودروب يحاوضب 
انل نوكت  ةمثو   . دعس اھدوقي  يللا  انترئاط  يف 

؟ كيأر هيإ   ... تارواحمو تالوج 

يركش نع  اھل  تربع   ، ركفأ نأ  نود  نم 
موي تلاق :  ، ةلحرلا دعوم  نع  اھتلأس   . يلوبقو
نأ دعب  ينتعدو  مث   ، مداقلا عوبسألا  نم  نینثإلا 
ضعب طبضل  ةملاكملا  ديدجتب  ينتدعو 

. لیصافتلا

، هفرعأ بیبط  ينفتاھ  نیمویب  دعوملا  لبق 
ءاقلل هتدایع  ىلإ  ادغ  روضحلا  ينم  اسمتلم 
ىلیل اھمسا   ، ينبلطت ةرطخ  ةلاح  يف  ةضيرم 

، اقلق ةوعدلا  تیبل   . ربخلا ينعجفأ   . يزاغلا
ةددمتم اھتیفلأ   . ةميدقلا ةقیشعلا  مامأ  ُتلثمف 
اھمسج لصت  بیبانأو  كالسأ  يذ  ريرس  ىلع 
اھھجو  . لصملا ةجاجزبو  تالأب  ضوقملا 

. فورح ىوس  هلامج  نم  قبي  مل  بحاشلا 



ّيلع ْتفرعت   . اھنیبج البقم  اھیلع  تینحنإ 
يدیِس اي  دیھج : ٍدھجب  ينذأ  يف  تسمھو 
رھسي  ... كریغ  ... يدنع ام   ... ينركذت  ... ودبع

... ّينع ىلختت  ام   ... كوجرأ  ... ينفد  ... ىلع

: ىرخأب اھتعبتأ   ، ةيوقتو ةاساوم  تاملكب  ُتقطن 
كتینمت لبق  نم  انأو   ، ىلیل اي  كنع  ىلختأ  فیك 

مل اھنأ  حجارلا  نكل  ؟ ! اھیلإ نكسأ  ةجوز 
، ةدح ىلع  ينذخأ   ، بیبطلا لبقأ   . ينعمست
اھل فلخ  ةثلاثلا  اھراحتنا  ةلواحم  نأ  يل  رسأ 

زاھجلاو بلقلاو  ةدعملا  يف  ةحداف  ارارضأ 
نإ انھ  قبا  فرصني : نأ  لبق  متخو   . يبصعلا

. ةدودعم اھتاعاس   . اھبعتت امنإ ال   ، تئش

ةایحلا نیب  ةحجرأتملا  بنج  اسلاج  تللظ 
، اھعم يترشع  طيرش  عجرتسأ   ، توملاو
امو  . اھاوس نود  ةولحلا  هتاظحل  دنع  افقوتم 
ناكف  ، يفتاھ نینر  هعطق  ىتح  ةھرب  الإ  يھ 
ةيویحب انلعم  اّییحم  ةناحير  توص  طخلا  ىلع 
تیحتنا هدبع ! اي  رفسلا  ةركب  ّراح : حرفو  ةرماغ 

اي هللاو  اھنزخ : فخي  مل  ةجھلب  اھتبجأو  ةيواز 
يل ثدح  رھاق  قئاع  الول   . ئیس يظح  يتس 
كجوزو تنأ   ... كتقفر يف  سانلا  دعسأ  تنكل 
اھتنأمطف  ، وھ ام  قئاعلا  نع  ينتلأس   ... لیمجلا

رخآ تناكو   ، تابذبذلا ةشاش  ىلع  ينیعو 



ءاش نإ  ءاقل  انل  نوكي  انتدوع  دعب  اھتاملك :
. ياب ياب    ... هللا

تلاقو  ، ةددمتملا تصحف   ، ةضرمم تلبقأ 
، َتنأ شیعت  هب : قلع  امم  اھمسج  صلخت  يھو 

هرودب ينازعو  بیبطلا  لبقأ  مث  هللا.  كرزآ 
: يبلق رصتعت  ةرسحلاو  يل  لاق   . ةافولا انياعم 

ينم ةنامضب  ةدایعلا  ةرادإ  اھْتلبق  ةموحرملا  ـ 
تناك اھتّدج  راظتنالا  ةعاق  يف   . كفرعأ ينوكل 
ةروتافلا  . ةوسن اھعمو  انھ  ىلإ  اھتقفار 
ىرخألا تاءارجإلاو   ، تئش نإ  اھمساقتن 

. اھفرعت

ينحصنا امنإ   ، ءيش لك  يدؤأ  انأ   ، روتكد ـ 
مسارمو ةزانجلا  دادعإ  ىلع  فرشي  دحاوب 

. نفدلا

ضرمم  ، بورع جاحلا  نم  نسحأ  شیف  ام  ـ 
نآلا وھو   ، بعاتملا لك  نم  كصلخي  دعاقتم 

... وتامدخ كیلع  ضرعیل  راظتنالا  ةعاق  يف 

ينفرع  ، راظتنالا ةعاق  ىلإ  بیبطلا  تبحاص 
جاحلا ىلعو  اھتدیفح  اھل  ایعان  ةدجلا  ىلع 

، ءادألا بتكم  يل  تعن  مث   ، اریخ يب  هاصوأ  يذلا 
ءاسرخلا ةدجلا  تيزع   . اّییحم فرصناو 



اھتملس نھنم  تامولعم  تذخأو  تاراجلاو 
مایقلاب عارسإلا  هنم  ابلاط   ، كیش عم  جاحلل 

نإ ریخب  متي  ءيش  لك  نأ  يننأمطف   ، هلمعب
ءاش هللا.

ثیح  ، يبعش يحب  ةدجلا  لزنم  يف   ، العفو
ىلع ترج   ، ةریخألا اھتاونس  ةدیقفلا  تشاع 
شعنلا لمُحو   ، نیبأتلا مسارم  هجو  نسحأ 

، نفدلا ناكف   ، لاجرلا نم  ةلث  ةقفر  ةربقملا  ىلإ 
دعبو  . كلذ ریغو   ، محرتلاو راكذألا  ةلیل  ءایحإ  هالت 
ةأرما قح  يف  يسفن  هل  تبدن  ام  تیھنأ  نأ 

نم ينلصو   ، ةایحلا يحرج  رابك  نم  اھُّدعأ 
هب يل  ْتعن  قعاص  ربخ  بنيز  تسلا  ةسیئرلا 
ءارج امھتنبو  اھجوزو  ةناحير  ةذاتسألا  توم 
مل فورظ  يف  بلألا  لابج  يف  مھترئاط  طوقس 

. دعب اھنع  فشكُي 

ىلیل مامأ  يلوثم  نذإ : رادقألا  ةئیشم  يذ  يھ 
! قّقحم ِتوم  ّرش  يناقو  ةَرضَتحملا 

، ریفغ روھمج  اھرضح  ةبیھم  ىربك  ةزانج  يھ 
بكاوم يف  اوراس   ، ديدش نزح  مھاشغي 

، ةنيدملا عراوش  ضعب  نیقرتخم  ةبیھر 
مھاوثم ىلإ  ةثالث  تاومأ  نیماثج  نیعیشم 

، نایكلا مودصم   ، نھذلا خئاد  مھنیب  تنك   . ریخألا



يتراظن فلخ  فرذأو  نيربكملا  عم  ربكأ 
، نفدلا مسارم  دعبو   . ارازغ اعومد  ءادوسلا 

نیفطصملا  ، ةافوتملا ةرسألا  براقأ  تدصق 
عم ادحاو  ادحاو  مھتيزعف   ، ةربقملا ةباوب  ءاذح 
امأ  . لاح اوسأ  يف  يتیب  تدصق  مث   ، نيزعملا
طاشن تفقوأ  اھنأ  ينتأبنأ  دقف  بنيز  تسلا 

الو  ، اھیلع ةمدصلا  لوھ  فخي  امثير   ، اھتیعمج
. فخیس روظنملا  لبقتسملا  يف  هنأ  ىرت 

. اھتیب يف  اھترز   ، بنيز تسلا  ناذئتسا  دعب 
هجو  ، ىسألاو دمكلا  ىھتنم  يف  اھتدجو 

، ءاكبلا ةدش  نم  ناترمحم  نانیع   ، بحاش
اذكھ وأ   - اھنأك  ، ىریح ٍةھئات  تارظنب  ناموت 
بوجو ىلع  اباوج  ةیبیغ  ةوق  نم  بقرتت  تلوأ -
ىوس نفدلل  اھنم  قبي  مل  اھتمرب  ةرسأ  ءانف 
تامس هیلع  يذلا  اھجوز   . ةّمحفم ءالشأ  اياقب 

الإ ةیساوملا  يتاملك  ىلع  ينبجي  مل  ضرملا 
تسلا تعدو   . ءامسلا ىلإ  هتبابس  عفرب 
تجاتحا ىتم  ينبلطت  نأ  اھتیجرتو  يتاملكب 

. ّيلإ

مويو  ، ةنس فصن  نم  برقي  ام  اھفتاھ  ترظتنا 
يف نآلا  نكست  اھنأ  ينتربخأ  يب  تلصتا 

، ةصاخلا اھنوؤشب  متھت   ، اھسأر طقسم   ، ةجنط
وھ اذھ  نأو   ، اھلعب ةحص  ةياعر  ىلع  رھستو 



، يوعمجلا اھلمع  قیلعت  ىلإ  مھألا  يعاّدلا 
ددنت ةلوھجم  لئاسر  نم  اھیلع  دري  ام  سیلو 

ةعالخلاب اھفصت  عیضاومل  اھتیعمج  ةراثإب 
اھباحصأ بھذيو   ، ءایحلاو نيدلا  نع  قورملاو 

دعب نمو   ... صاصقلاو عدرلاب  ديدھتلا  دح  ىلإ 
وأ ببس  نم  دعي  ملف   ، جيردتلاب ةلصلا  تعطقنا 

. اھئایحإل ةبسانم 

! ةناحير اي  ةناحير  اي  ةناحير 

. يدي تكلم  ام  ِّلكو  يحورب  كتيدفل  تردق  ول 
ّىرح تاینمت  نم  يل  مك   ، ولو ول  لاونم  ىلعو 
ِّيئاجف توم  ِلوھ  تحت  لئاھلا  اھءابھ  ملعأ 

ذإ  ، يلایخ مامز  ىلع  يل  َناطلس  نكل ال   . عقاو
ّضیُق ول  ةیثالثلا  انتقالع  ِروص  بیلقت  يف  حرسي 
تقو هحبكأ  نأ  يل   ، اذھ يلایخ   . نوكت نأ  اھل 

ةیمانملا َياؤر  يف  هنع  زجعأ  ينكل   ، ةظقیلا
دعب ًةفلخم   ، ديرت ام  ةقالعلا  كلتب  لعفت  يتلا 

ام ناعرس   ، بساورو اياظش  َّىلإ  يعولا  ِةدوع 
. اھدرطو اّھیط  يف  ُدھجأ 

! ةناحير اي  ةناحير  اي  ةناحير 

رثاكت نم  هآو  اھبئاصمو ! مايألا  مكارت  نم  ٍهأ 
! اھیف يثيداحأ  ِلؤاضتو  يثادحأ 



هّئبخت ام  يردأ  الو  ميدق ! دادح  ىلع  ديدج  دادح 
ةرم تلفأس  لھو   ، مايألا ِلبقتسم  يف  رادقألا 

لیئارزع تادّاصح  نم  ةبوجعأب  ىرخأ 
تناك ةیناثلا  يذھ  دعب  ىلوألاف   ، هتاسبكو
نود لاحو   ، شارفلا ينمزلا  ّداح  ماكز  ببسب 
يف انتنباو  ةحتافلا  يتجوز  ةشئاع  ةبحاصم 

. امھتكلھ ةعجفم  ریس  ةثداحب  تمت  ةرفس 
ةلیح نم  يتبعج  يف  ىقبت  مویلا  اذام   ، مویلاو
نكمأ ام  قوتفلا  قترو  نایسنلا  نادشن  ىوس 

. حارجلا دیمضتو 
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يف هتقو  يثلث  يضمُي  يسمأ  يلثم  دحاو  نع 
الایم  ، ةفیظولا نع  ابغار   ، ديدجلا هتیب  ِتاءاضف 

، مھترثكو سانلا  ةطلاخم  نع  فوزعلا  ىلإ 
باصم وأ  ّيلوخنلام  هنإ  نویناسفنلا  لوقیس 
ىوسو  ، ماصفلا رداوبب  امبرو  ساكتنإلا  باصعب 

. لاضعلا للعلا  نم  كلذ 

يفنب يل  حمسُیل   ، ةصاخلا يتلاح  يف  امنإ 
، يمویلا يجمانرب  نأ  ذإ   ، هضقنو معزلا  كلذ 
وأ ُتددمت  ءاوس   ، هرخآ نع  لفاح   ، ينوقّدص
يف ةیغامد  تانیمخت  تعكست : يناردج  نیب 
ةبصخ تاماھیتسا   ، ىتش اياضقو  رئاصملا 

، ةفیثك عيراشم   ، ناولألاو لاكشألا  ةددعتم 
. ّارج ملھو   ، نايذھلاو ايزتنافلا  ةغلابو  ةدّقعم 

ال ناسنإ  ينأ  يعدي  نم  اقح  ئطخي   ، هیلعو
: لاثملاب لیلدلاو   . ادنجأ الو  هل  َمیماصت 

َنِم يلوح  ْنِمو  َملاعلا  يعأ  تذخأ  ذم  ينإ 
تارارق َذخأ  َّيلع  نأ  ُرعشأ  انأو   ، نیملاعلا

ىلع اھنم   ، ةءارجلاو ةیمھألا  ةغلاب  تاءارجإو 
: ديدحتلا هجو 



؛ لقعلاو ِمسجلا  ِةحصب  ُّرضي  ام  لك  َعطاقأ  نأ 

، ةفیسحلاو ِّلغلا  نم  لابلاو  َنادجولا  رّھطأ  نأ 
؛ ةيوطلا ِءوسو  ةمادنلا  نمو 

مالحأل ىرخأو   ، ةئداھ تاعيوس  يوس  َمانأ  الأ 
؛ ةاغتبم

نم َرسیت  ام  ایندلا  باتك  يف  موي  لك  أرقأ  نأ 
أیھت ام  هیشاوح  ىلع  َبتكأو   ، تايآو تامالع 

... تاعابطناو ٍراود  نم  يل 

كلت ةیحاحلمب  اروعش  تددزا  ام  ردقب  ّينأ  ریغ 
اھنأش يف  ُّرمأ  ُترصو  الإ   ، تارارقلاو تاءارجإلا 
نم مغرلاب   ، نآلا ينكل   . ءاجرإ ىلإ  ءاجرإ  نم 

فيوستلا مالك  ةبلاغم  ىلع  مزعلا  ٌدقاع   ، كلذ
. قیقحتلاو لعفلا  طورش  ئییھتب 

ىلع ايرصح  اھدرس  رثؤأ  ينإف  يتایح  امأ 
موي تاذ  اِھتدبز  نیمضت  امبرل  ادصقتم   ، يسفن

تارظنبف ضعبلا  أرق  نإو   ، هوأرقت نل  باتك  يف 
اذھ ناك   . يلسك ٍةمینتسم  ِِنویع  وأ  ىلجع 

قوطلا َقاض  نأ  ىلإ  انمز  هیلع  تبأدف   ، يرایخ
ابنجت  ، كّاذإ  . هلیك َحفطو  يتاذلا  يدرس  ىلع 
ِكحضلا وأ  ّمغلاو  دمكلا  ةدش  نم  يئاجف  ٍتومل 
ِتاصنإ ءارك  ُتررق   ، عومدلل ِلیسملا  ِرھاقلا 



يلعل  ، ةیتایحلا يصصقل  يناسفن  للحم 
سیلو  ، ّفخأف هتالآو  هتالوقم  ةآرم  يف  ينارأ 

. هجاتحأ اَّم ال  ٍءافش  ءاغتبا 

فتاوھلا لجس  يف  يتبابس  ْتفقوت  ةعرقلاب 
دخأ دعب   . اھناونعو ةیناسفن  ةللحم  مسا  ىلع 
اھعم ىلوألا  ةسلجلا  تناك   ، اھتبتاك عم  دعوم 
اھنم يغبأ  ال  ينأ  اھتيادب  يف  اھُتغلبأ   ، ةيدیھمت

اھدصقأ ال  ينأ  ىلإ  ازمار   ، اَھنذُأ ادع  ٍوضع  يأ 
نأ نظأ  الو  ينیجلاع ! ينیّللح  اثیغتسم :
ذإ  ، يزمر تعو  نینیعلا  ةّضرمم  َءارقشلا 
ىلإ يتبحاصمب  اھتدعاسم  تفلك  ام  ناعرس 
ةیفيرعت ةرامتسا  ُتأبع  ثیح   ، ةقلغم ةرجح 

. ةغراف اھتاناخ  ضعب  ُتكرت  ةیباوجتسا  ىرخأو 

ةقاطب ةاتفلا  ينتملس   ، جورخلا باب  ىلع 
نأ دعب  كلذو   ، ةمداقلا دیعاوملا  خيراوتو  ةدایعلا 
ذخأ بوجوو  تاسلجلا  ةریعست  ىلع  ينتعلطأ 

. اھمارتحاو دیعاوملا 

مث  ، جودخ يتمداخ  هتدعأ  امب  ُتتقا  يتیب  يف 
ضعب علاطأ   ، تینرتنألا ملاع  يف  ترحبأ 
َلئاسر ىلع  بیجأ   ، يتداع يھ  امك   ، فحصلا

، لغوغ يف  تامولعم  نع  ثحبأ   ، ىرخأ نود 
ةیناسفنلا ةللحملا  عقوم  اھمدقتي  عقاوم  روزأ 



أشنملاو دلوملا  ةیبرغم  اھنأ  ىلع  ينلد  يذلا 
اھصاصتخا يف  ةلصاح   ، ءانكل اھتیبرع  نأ  ولو 

ةسرامم  ، سيراب نم  ایلع  تاداھش  ىلع 
ةیلقعلا ضارمألا  تایفشتسم  يف  اقباس 

. لیسكوربب

! ةیلقعلا ضارمألا 

ينبسحت ال  ةبیبطلا  نأ  دقتعأ  ؟  انأ ایلقع  لتخم 
سدحلاو ةسارفلا  تاذ  يھ   ، كلذك

اھیلع تیقلأ  ام  ينأ  ةظِحالملاو   ، نیبستكملا
اھتبلاط وأ  اھب  ُتشرحت  الو   ، ةیناوھش ٍتارظن 

. انأ ُتلعف  امك   ، نیترامتسا ةئبعتب 

ام كلذف   ، اّم ةیسفن  لكاشم  يل  نوكت  نأ  امأ 
تمقو اھترز  َِملف  الإو   ، كش الو  هحِّجرت 

! ّيلع ةالمملا  تاءارجإلاب 

*

نم بلطب   ، ىلوألا ةيرھشلا  ةصحلا  يف 
يھ تدعقو   ، ةكيرأ ىلع  تیقلتسا   ، ةللحملا
ةسارك نیبو  ينیب  اھرظن  ًةلقان   ، يسأر فلخ 

اذإ الإ  اھقمر  عیطتسأ  ال  انأ  امیف   ، اھيدخف ىلع 
: ْتنلعأ امك   ، جھنملا  . امھتبلقو ّيتقدح  تعُّسو 



ايروف امإ  اھبیجأو   ، ةریصق ةلئسأ  َّيلع  يقلُت  نأ 
اھمالك ناكو   . ينأتلاو ةيورلاب  امإو   ، ايوفعو
هتثثب نوفتْكد  نم  هتّغرف  امدعب   ، يلي امك  يعم 

ةیسنرفلا نم  ةیبرعلا  ىلإ  هتلقن  مث   ، يمك يف 
يف اھسفن  ةیلمعلا  يرجُأ  دقو  ؛  بلاغلا اھناسل 

: لاحلا ىضتقا  اذإ  ةمداقلا  صصحلا 

. تلأس ؟  وكشت ءيش  يأ  نم  ـ 

... ءيش نم ال  - 

؟! ءيش ال  - 

يف رثُك  سانأ  عم  يقئالع  روھدت  ظحالأ  امنإ  ـ 
... لدابتم لابقإ  ءوس   ... يطسو

؟ سانلا ّلك  - 

. ءاسن ادع  ام  - 

؟ ببسلاو - 

. نسحأ ریصأ  نھعم  - 

؟ نھب كتقالع  - 

يذھ ىتحو   . ةيريرس  ... انایحأو ةیفطاع  - 



. صقانتلا يف  ةذخآ  ةقالعلا 

؟ هیل - 

، تاثیبخلاو تارحاسلاو  تاقاّحسلا  رثاكت  ـ 
. لاملاو ةحصلا  تاصاصم  ىلإ  ةفاضإ 

؟ جوزتم - 

عم تتام   ، ربكألا ّيبح   ، ىلوألا يتجوز   ... لمرأ - 
... ةعورم ریس  ةثداح  يف  يتنبا 

؟ مویلاو - 

. قلطم - 

؟ ببسلاو - 

مايأ ةیشارفلا  ةقالعلا  كلت  اضيأو  مائو  ءوس  - 
. اھضیف

؟ ةقالعلا يذھب  تكّسمت  هیلو  - 

. يساكتنا نود  دحوألا  زجاحلا  يھ  - 

ددعلا مك   . صقانتت ءاسنلاب  كتقالع  تلق  - 
؟ مویلا



ةدحاو كانھ   ، تارباعلاو تایضرَعلا  نود  نم  - 
. نْيد اھیلع  يل  ىرخأو   ، اھلوعأ

؟ نيد - 

... ءاقش نم  اھتذقنأ  ـ 

؟ ءاقش - 

: تلاق  ، تمصلا ُتمزل 

... كقح نم  ةباجإلا  مدع  ـ 

جوز نم  اھقالط  ىلع  اھتنعأ   . موزل شیف  ام  - 
... اھیلإ ةءاسإلاو  اھتناھإب  ذذلتي  ناك   ، ريزنخ

؟ فیك اھَتنعأ  ـ 

باعتأ تيدأ  لعفلا  ضوعو   ، جوزلا لتقب  تملح  - 
. عافدلا

! يداع كمون  - 

. سیباوك ّيلع  طلستت  نیح  ادع  ام   ... سأب ال  - 
عم هیف  ينارأ   ، ةرم نم  رثكأ  ينبعري  دحاو  اھنم 
ىلإ لوحتت  قھاش  ولع  ىلع  ةرئاط  باكر 
ةفذاق ّربلا  يف  ىواھتتف   ، ةدصوم ران  نم  ةيواح 



... ةمحفم ءالشأ 

ليوأت نع  ثحبت  اھنأك   ، اھتھبج يتلئاس  ّتكح 
: ةلئاق ينتأجاف  اھنكل   ، بیقعت وأ 

... مالعإلا يف  لمعت   ، ةرامتسالا بسح  - 

نویفاحص اھثول  ةنھم  ةرداغم  يونأ  نكل   ... حص -
... اھودسفأو ةقزترم  نويزازتبا 

؟ دراوم كدنع  - 

نم ينیتأي  اّمع  الضف   ، ينیفكي عضاوتم  ثرا  - 
... يملق نمو  دھاعم  يف  سورد 

؟ كملق نم  - 

... يتاباتك نم  دصقأ  ـ 

؟ هيإ بتكتو  ؟  كتاباتك - 

ثاحبأ صخألابو  تايرانیسو  رعش  ةيوش  - 
؟ تاياورو

؟ يكحت شيإو  - 

! ىرخأو ءایشأو  ءایشأ  - 



تلكشتسا اھنأك   ، ةھرب ءارقشلا  تتكس 
ىلع الاؤس  ُدِعُت  تذخأو  ضماغلا  يباوج 
تحجر ام  ناكو   ، اھل ادب  ام  وأ  ةقباسلا  يلاوقأ 

مألا عوضوم  نأ  ملعأ   . يمأب يتقالع  تعقوتو :
نییناسفنلا عیضاوم  نم  وھ  بألا  ىتحو 

ذنم ثیبخلا  ضرملاب  تیفوُت  يمأ   . ةریثألا
تقفل لاؤسلا  ربادل  اعطق  ينكل   ، تاونس

نإ هبذك  كاردإ  ةمھم  يتللحمل  اكرات   ، اباوج
مارغ ال  يدنع : بيدوأ  ةدقع  الف   . تعاطتسا

: تلق  . يبأ لتق  ىلإ  عوزن  الو  يتدلاوب 

تكرت ام   . تیفوُت اھنطب  نم  يجورخ  دعب  يمأ  - 
. دوسألاو ضیبألاب  اھل  روص  ریغ 

؟ اھھبشت كتابحاص  نم  ةدحاو  - 

. رمألا يف  ثحبأ  ملو  نظأ  ـ ال 

؟ كوبأو - 

... يمأ ةموحرملاب  قحلف  لجألا  هافاو  - 

؟ ةوخإ كل  لھ  ـ 

تتام  ، ىربكلا يھ  ةدحاو  تخأ  يل  تناك  - 
، فلجأ جوز  عم  هتناع  ام  ةدش  نم  ةسعت 



ملو  ، ةيوارحصلا رودجوب  ةنيدم  يف  هترشاع 
الو همرح  ةلماعم  ناسحإب  هل  يحصن  هیف  عفني 

... هماظعو هفنأ  رسكب  يديدھت 

؟ فینع تنأ  لھ  ـ 

... ةماركلا ةنایصو  فنعلا  ةمواقمل   ، معن - 

! ةرم ولو  مسا هللا  ركذت  مل  نآلا  ىتح  - 

... ةبسانم كلذل  تناك  ام  ـ 

؟ نمؤم َتنأ  لھ  دصقأ  ـ 

درلا لبق  لاؤسلا  لقث  نزأ  ينأك  ةأجف  ُّتمص 
اھقاھرإ يف  اعمط  يتمص  تلطأو   . هیلع

ةددرم  ، ةكبترم ةعطقتم  اھتاملك  تتأف   ، هليوأتب
: تلق  . هسفن لاؤسلا 

ناك يدلاو   ... ءاضیب ةحفص   ... هللاو انأ  ـ 
نأ هوعديو   ، مھیسنف هللا  اوسن  نمم  ينبسحي 

... رظتنأ تلز  امو   ، ييدھ ءاشي 

اھّفك ررمتو  اھتھبج  كحت  نینیعلا  ةّضرمم  ُتيأر 
هباضتقا ىلع  يمالك  نأ  ول  امك   ، اھرعش يف 

نأ تئتف  ام  مث  ؛  هیناعم يف  لمأتلا  ىلإ  اھاعد 
: فلم يف  اھتاذاذج  بترت  يھو   ، تلملمت



؟ ةيوضعلا كضارمأو  - 

تبھتلا  ، تیجنانیملا يبابش  مايأ  اھمھأ  - 
ّبلص لئاس  ىلإ  تلوحتو  يّخم  اياحس 

هجارختسا ىلع  نواعتف   ، يرقفلا يدومع 
نم يل  نیثدحم   ، ءادشأ نوضرمم  نقحلاب 
درجم نآلا  ىتحو   . قاطي ال  ام  ةخراصلا  مالآلا 

نم تتلف  ينأ  بسحأ   ... ينعجوي اھاركذ 
... ةبوجعأب لیئارزع 

؟ ىرخأ تاكعو  هیفو  - 

يف بلاط  انأو  يب  لح  هجولا  فصن  للش  - 
ينأ رارشألا  ضعب  هرثإ  ىلع  عاشأ   ، سيراب
ءاضقل يتدوع  ءانثأو   . غامدلا ناطرسب  باصم 

نم نیشھد  يننوسرفتي  ءاقدصأ  راص   ، يتلطع
يكحأو  ، ينودھع امك   ، اریثك كحضأ  ينوك 

نم تیناع   ، كلذ ادع  ام  رداونلاو ...  تكنلا 
... ةروطخ لقأ  اھنكل   ، تایلمعو ضارمأ 

. ةدیج رھظت  كتینب  امنإ  - 

اھمھأ  ، ّيلع ةضايرلا  لضف  نم  اذھ   ... سأب ال  - 
. لاقثألا لمحو  يرجلا 

؟ ةیسنجلا كتردق  دصقأ   ... تاتسوربلاو - 



! ةربتعم - 

؟ يسنجلا كلویمو  - 

ام ىلع  وھف   ، طقف فیطللا  سنجلا  ىلإ  ماد  ام  - 
... مارُي

، تایطعملا بیترت  دیعن  ةمداقلا  ةصحلا  يف  - 
يف هیمسن  امب   ، ةیح تاذك  كتانوكم  بسح 
بیكرت يأ   ،le surmoi مث  le moi مث  le ca انمجعم :
بلاغت ىتحو   . عمتجملاو سنجلا  نیب  كانأ 

وأ زونبيإلاب   ، تقفاو نإ   ، كنیعأ دق  كتامواقم 
. ءاقللا ىلإ   ... يسیطانغملا ميونتلا 

يلاوح تقرغتسا  نوكت  دق  ىلوألا  ةصحلا 
ينتملس  . تمصلا قئاقد  تبستحا  اذإ  ةعاس 

ام  ، تعفد يذلا  غلبملا  ىلع  الصو  ةدعاسملا 
. مداقلا دعوملل  ةركذتو   ، رالود ةئم  لداعي 

***

، يھجو ىلع  اھیف  ُتمھ  يتلا  عراوشلا  يف 
اصوصخو يترامتسا  يف  ریكفتلا  ىلإ  ُتفرصنا 

سمخ ىلع  فرشملا  ينس  ةناخ  اھنم 
يترسأ لوح  ءاضیب  اھتكرت  تاناخو   ، نیسمخو
ةیسایسلا يتاطارخناو  يلمع  ةعیبطو 



كلذ نع  ءارقشلا  ينرسفتست  ملو   . ةیندملاو
ٌقح هنع  يتوكس  نأ  ينھملا  اھرابتعال   ، هلك

. تالالد اھدنع  يوحيو  يل 

اذإ  ، ةلیللا اھدنع  تیبأ  يتلا  ةھجو  تممي  امیفو 
لیبقتلاب اھبحاص  ّيلع  لاھنيو  ّيفتك  ُّفلت  عارذب 

، ةميدقلا يفراعم  نم  لجرلا  ناك   . يمربت مغر 
ىلإ ریشت  الو  مھلاوحأ  ينضھنت  ال  نممو 
ىرخأ ءایشأو  همسا  تیسن   . مھلاعفأ ءافصلا 
ةیلام ريداقم  فلتسي   ، باذك ماٌّمن  هنأ  ادع   ، هنع
َيمُسف  ، اھدري الو  يلثم  نیلفغم  ءامرك  نم 

امك  ، ىعدا  . رھتشاو يوفلسلا  ىنعملا  اذھب 
مل ٍلام  ىلإ  ةجاحلا  سمأ  يف  هنأ   ، تعقوت

ةیحارج ةیلمع  ىلع  ةلبقم  هتأرما  ذإ   ، هددحي
، ّركذ امك   ، يذلا يبألو  يل  وعدي  عرشو   ، ةلیقث

ُتاوكزلا ِهتاكرب  يّمنت   ، الالح اثرإ  ينّثرو 
هتیطعأ  . ةقافلاو جایتحالا  يوذ  ىلع  تاقدصلاو 

ّریغي نأ  هیلع  اطرتشم  يدنع  ناك  ام  ضعب 
. امامت يھجو  نع  برغيو  ةھجولاو  فیصرلا 
اذھ نم  تصلخت  ذإ   ، ءادعصلا تسفنت  اذكھو 

ةیبطلا ةعباتملا  ىلإ  جوحألا  يسفنلا  ضيرملا 
. ءاقلط ٌرثك  هلاثمأو  ةلجاعلا 

اتالوكوش بلعو  درو  ةقاب  تینتقا  كاذ  دعبو 
ةأرما اھنوكل   ، موثلك  ، ةلضفملا يتلیلخل 



، ةماستبالا ةيذوب   ، مالكلا ةقیش   ، ةروشبم
رظانتلا يف  سیل  مویلا  انبح  نأ  ينقُدْصتو 

، امنیس - موھلا ىلإ  اھبيوصتب  لب  نویعلاب 
عئاورلا نم  مالفأ  ىلع  جرفتلل   ، اھیلإ يتيدھ 

وأ رعذلا  مالفأ  رخآل  نیح  نمو   ، ةیملاعلا
كابسلا فنص  نم  نرتسولا 

***

تررحف  ، يتیب يف  تأیھت  ةیناثلا  ةصحلل 
نأ ول  امك   ، يتغلبو الكشو  انومضم  يمالك 
، يسیطانغملا ميونتلا  يحو  نم  نوكیس  هرثكأ 

لكشتس كش  ال  ٍناعمو  ظافلأب  هايإ  ایِّشوم 
اھمھف ُكبرت  يلاتلابو   ، بعصتو يتللحم  ىلع 
تنك امیفو   . يقایسو يقاطن  جراخ  ينلوأتتف 
ّنر  ، بلق رھظ  نع  اھظفحأو  يلمج  حقنأ 
يباوج راصتخا  ىلإ  ُتعراسف  ليابوملا 

اھنأ ملعأ  ةودن  يف  ةكراشملا  نع  راذتعإلاب 
ءاقل ىلإ  ُتببھ  مث   ، ةرثرثو وغل  درجم  نوكتس 

. يتبیبط

ءارجإ يف  ءارقشلا  تعواط   ، ةكيرألا ىلع 
ِِتاملكب ِقطنلاو  ينیع  ضامغإب  ّيلع  زونبیل 
ُتْقلطنا ىتح  قئاقد  الإ  يھ  امو   . ةمعان ةئِّدھم 

: تظفح امب 



ينأ فرتعأ   ، يتایح يف  ةبعص  تاجرعنم  »
، يدحو ّيلع  ةمئاللاو   . اھریبدتو اھريدقت  تأسأ 
. ينّابرو يندلو  ْنم  ناك  ولو   ، يریغ ىلع  ال 

يحارج دمضي  َءيش  ال  ْنأ  ىرأ   ، ارضاحو
ىدحإ يف  عوطتلا  ریغ  ةیفخلاو  ةرھاظلا 
قوقح نع  ةعفادملا  ةیندملا  تایعمجلا 
تّابھلاب َّيلإف  الإو  ؛  نیكورتملا نيروھقملا 

امیك  ، يلسكلا ةلیلكلا  تابؤاثتلاو  ةینايذھلا 
« ... ّارج اھرجأ   ، ةبرطضم ةایح  دیق  ىلع  ىقبأ 

، يتسیلج ىلإ  رظنلا  ُتقرتسا  ةدحاو  نیعب 
ىلع  ، تقلُخ امك   ، اھینیع ُةروص  ينَّلدت  ملف 

فانئتسإلا ُترثآ  ؟  ةیفاغ مأ  يھ  ةظقيأ  اھلاح :
: تلقف

يلالطإ لھسي  امل  ؟  يتقھارمو يتلوفط  نع  »
اھضعب  ، ةمئاغ ةضيرع  اطوطخ  ىرأ   ، امھیلع

ىلع ءالجنالا  لبقي  اھضعبو   ، غواريو امود  تلفني 
ةریخألا طوطخلا  هذھ  نم   . ركذتلا ءوض 

ىلإ لیملا  عم  ةتباثلا  يتصق  ةيادب  فشتسأ 
هنییلتو هضيورت  ىلع  تلمع  ةولخلاو -  لجخلا 

اضيأ اھنم  فشتسأ  امك   ،- يتقھارم متم  يف 
ءيش هیلع  بلغي   ، يدنع دوجولا  معط  ةأشن 
ىتحو  ، ةنینأمطلاو ىضرلا  ةلقو  قلقلا  نم 

دق  ، ظقیلا لدتعملا  مؤاشتلا  نم  عون  ىلإ  يلیم 



جوامت يفو   . ركبملا ينس  ىلإ  هروذب  دوعت 
ةملعم ةروص  اھاسنأ : ال  روص  وفطت  تايركذلا 
تمصلا لماك  يف  اھب  تمرغأ  ةیسنرف 

نم ریثكب  تنك  تنب  هجو  ةروصو  ؛  رتستلاو
نأ لجأ  نم  رود  حوطس  يف  اھدراطأ  ةءاربلا 
مامإ هجو  ةروصو  ؛  اھب يندعت  وأ  ةسوب  ينبھت 

، يدخ ىلع  ةيوق  ةمطلب  موجنلا  ينارأ  دجسم 
نم ةيورك  ةفذقب  ضیبألا  هبابلج  تخطل  ينأل 

؛ ّيحلا دالوأ  نیب  تايرابملا  ىدحإ  ءانثأ  يلجر 
، برضلاب هیلع  تلھناف   ، ينزفتسا باش  ةروص 
نیبت نأ  دعب  يباحص  عم  هتفعسأ  ام  ناعرس  مث 
يتلا روصلا  يھ  ةریثك   ... عرصلاب باصم  هنأ 
رخآلا اھضعبو   ، اھضعب تنونع   ، يتركاذب قلعت 

« ... رتسُي نأ  نسحي  امم  وھ 

، اھنم ٍفتنب  وأ  يلاوقأب  ةمتھم  ةللحملا  تدب 
: تفدرأف

يبناج نع  هلوق  زوجي  ام  ىلع  نآلا  ّجرعأ  »
ةطغاض ةيداھس  لایل  لضفب   ... يفطاعلا

نأ ةيرورض : اھنكل   ، ةقاش ةمھم  تدلقت   ، ةرركتم
داسف ةأشن  نع  اثحب  قیمعلا  يانأ  يف  سطغأ 
سنجلا نم  دادعأ  عم  يطسو  يف  يقئالع 

ذنم ُتنكل   ، نھترشاع يتاوللا  الولف   . يروكذلا
دحوت يف  تلغوتو   ، يرمأ رادقألل  تملسأ  نامز 



، تاعئار ةوسن  عم   ... ّمتم الو  هل  لكش  ، ال  قیمع
. نیب َنیب  يف  اقلعم  يسفن  دجأ  ام  اریثك  تنك 

تالیمجلا ىلإ  امومع  انأ  لّایم   ، كلذ عم  ينكل 
يئاللا ىلإو   ، تاقحتسملا تایكذلا   ، تاحیلملاو

ٍنزح تابذبذب  ابوشم  نھلؤافت  َنرھظُت  نھنم 
نھمؤاشت نع  َنفشكي  تايرخأ  وأ   ، قیقر

يف امنإ   ... ةعمادو ةبخاص  تاكحض  قالطإب 
َّيلع لھ   ، نھعم ةینارونلا  يتايركذ  لباقم 
ةنیع قوسب   ، ةنیمألا ةداھشلا  باب  نم   ، نآلا

؟» ةئیسلا تانیعلا  نم  ةدحاو 

ىلیل ةلاح  نع  امامل  ثيدحلا  يف  ركفأ  انأ  انیبو 
مل  ، ةمیئللا ةرعاشتملا  ةیقر  وأ  ةسوسمملا 
يذھ  ... تمجحأف  ، باوج ةللحملا  نم  ينتأي 

، يھجو سمالي  يتللحم  ّفك  ُتحمل  ةرملا 
مَّونملا ظاقيإل   ، يملع بسح   ، ةراشإ يھو 

: هتلاق ام  رثإ  ىلع  افقاو  تمقتساف   ، ایعانطصا
... ةمداقلا ةصحلا  يف  ءاقللا  ىلإ 

*

نوكت امبرل  اھنأ  ترعشتسا   ، ةمداقلا ةصحلا 
نأ ةریبخلا  نم  رظتنأ   ، تاببسمو عاودل  ةریخألا 

. اھباوصو اھقطنمب  ينعنقتو  َّيلع  اھضرعت 



ُةللحم ُتضرتعا  دقلف  يسدح ! قدص  العفو 
يف اھیلع  ُتححلأف   ، يميونت ىلع  يسفن 
درو ِِذخأ  دعبو   . ءادأ الو  مالك  ال  الإو   ، هبلط
َهبش ْتنعذأ   ، اروف باحسنالاب  يديدھتو 
مزلي يقوفلا  انألا  ةناخ  نوكب  ةللعتم   ، ةھركم
اھتیطغت تایطعملا  ةدعاق  لانت  ىتح  اھؤلم 

ٌّلك  ، انلمع انفنأتسا  اذكھو   . ةصوقنم ریغ  ةلماك 
، قباسلا يف  امك   ، هتئیھو هرود  بسح 

: تظفح امب  اقطان  ُتقلطناف 

ةرم مك   ، يمامأ لثاملا  نأشلا  يف  »
يكل يتاكلمو  يیعو  تّأبعو   ، ياوق ُتعمجتسا 

 - نكل  . يلفلاو بیقنتلاب  ينطاب  قمع  ىلإ  لزنأ 
يدنع زربي  ىتح   ، كلذ يل  ّمتي  نإ  ام  هافھل - ! اي 
لیحت  ، ةرؤب لخاد  ّلحأ  ينأ  ّداح  عابطنا 
ءاضفلا ءاجرأ  ىلع  اھحئاورو  اھسيراضت 
اھتاقتشمو ةسایسلاب  اجیسم   ، يناربلا

، انأ ٌبعتم   ، ایعامتجا  ... هخباطمو عمتجملاو 
ظوظحو ةيویحلا  ضباون  هيدل  تلءاضت  دحاوك 
تاجوم يف  اذوخأم   ، نذإو  . قفنلا نم  جورخلا 

نع ثحبلا  يف  تدھز   ، بلاغ ٍقبد  مؤاشت 
... انادرفو اعومج  سانلا  نع  كیھان   ، يسفن
ملف  ، ةایحلا ىنعم  يف  بعرملا  غارفلا  تسمال 

نامدإلاب تاقوألا  ةیضمت  ىوس  ةلیح  نم  دجأ 
ِةسراممو  ، ةینھذلا وأ  ةیلعفلا  رافسألا  ىلع 



يبلأ ُتب  كلتو  هذھ  نیبو  ؛  ةیلایخلا ةسایسلا 
ام ردقب  ةّیلسم  ةیفرخز  تالفح  ىلإ  تاوعد 

« ... ةیبارس ةیحطس  يھ 

يتللحم سفنت  ىلإ  اتصنم  ةظحل  ُّتمص 
، اھتدھع امك  اھتیفلأف   ، ةسلخ اھتقمر   ، فیفخلا

ةرملا يذھ  يدبت  ال   ، ابيرقت نینیعلا  َةضمغم 
يقایس ریغ  قایس  يف  ةحباس  اھنأك   ، اكارح

نأ دعب  يمالك  مامتإ  ُتمُر   . ّيِوج ریغ  ِّوجو 
: تددرت

دج ِبّيزُح  يف  ُتطرخنا  دقف   ، ةسایسلا امأ  »
ةيدلبلا سلاجملا  يف  هب  ّليذي   ، يمدقت

هیف يل  راص  ّبيزُح   . ةّطلخملا تاموكحلاو 
ةعامج ةسائر  ىلإ  ينولصوأ   ، عابتأو نورصانم 
ممتأ ملف  ؛  ىلعأ بصنم  لغش  راظتنا  يف  ةيدلب 

. يتعیب ديدجلا  سیئرلل  نلعأ  مل  ذإ   ، يتيالو
الب ءاوعش  برح  نارین  َّيلع  تحتُف  َّمث  نمو 

نوبخانلا يندجم  نأ  دعب   ، هیلعو  . ةداوھ
بابِّسلاب يننومري  مویلا  مھ  اھ   ، ينومصعو

. دسافلا ضیبلاو  لاعنلاو  مطامطلاب  ىتحو 
ريراوق نم  نھدي   ، لاتحم ٌباذك  ماھتالا : كص 
ملھو  ، اھضفخل ةرارحلا  نازیم  رّسكُم   ، ةغراف
ُِبّلقتمو  ، اومعز اذكھ   ، بسار ّيسایس   ... ّارج

، ةبسانملا حيرلا  بوبھ  بسحب  اضيأ  ِلاوحألا 



نأ نكل  ؛  هتیسانتو هنع  ّتكس   ، اذھ رئاج  مكح 
نأ  ، شابوألا ِرأث  ِتابلح  يف  يب  اوفذقي 
، اھسحلأو يحارج  ُّبیطأ  ثیح  ىلإ  ينوصقي 
ىلإ ةایحلا  نم  ينلقني  امب  باصُأ  دق  ثیح  لب 
سّملتأ نأ  يب  ىرحألا  ال.  فلأو  ال   ، تامملا

املاس  ، ةاجنلاو َجورخلا  ادشنم   ، رخآ اذفنم 
ةموكحملا ةسایسلا  طاسوأ  نم  يحورب 

ناكف ؛  دئاكملاو فنعلا  ننُسو  حباوكلاو  عناوملاب 
لظأ نأ  تابلقتلاو  تاناكمالا  ایند  يف  نذإ  ّيلع 
تحت ةدقتم  ةرمجك  وأ   ، اھؤافطإ ءيسأ  رانك 

« .. دامرلا

َّيلع ةبیبطلا  ترجأف   ، يثيدح رایت  ةأجف  ُتعطق 
ةقفرم  ، اضيأ اھیلع  امبرو   ، ظاقيإلا تاسمل 

. ةصحلا ءاھنإ  ةراشإب 

                            *

ينتلباق  ، دقعنت مل  يتلا  ةعبارلا  ةسلجلا  يف 
ينتأبنأ  ، ةضيرع َءارفص  ةماستباب  ةللحملا 

ىلع يصعأ  الامجإ  ينأ  ةقیلطلا  اھتیسنرفب 
ةغل ىلإ  يمالك  اھل  ُتمجرت  ول  ىتح   ، اھبط

، تننظ امك   ، اھتمدخ ىلع  اھرجأ  ريربتلو   . اھلمع
، ةدقعم ةكئاش  اھنأ  دیفي  امب  يتیصخش  ْتفصو 

لیلحت ّيأ  بجوتسي  الف   ، نیتم اھماوق  نكل 



فرط نم  ولو   ، دمألا ليوط  ِّيرورض  يناسفن 
، تفاضأ  ، يمالحأ ىتحو   . رخآ بیبط 
انأ هُتیمسأ  امو  يناسل  تاتلفو  يتاماھیتساو 
ِّيأ نع  اھعیمج  ُّمتت  ال  يتاراسخو  يتاطلغ 
تناك متخلا  ةملكو   . ةقلقم ةیجولوتاب  ضارعأ 
ىلع يفيراصم  ضعب  ةداعتسا  ىلع  اھَضرع 
اشاح لوقلا : ىلإ  تعراسف   ، ثالثلا تاسلجلا 

. عادولا كلذ  دعب  ناكو   ... لبقأ نأ  اشاح 

يتلا ةسلجلا  رعس  ءادأ  تدرأ   ، طسبملا ىلع 
نأ اّمل  هتلَّبقت  مث  ةدعاسملا  تعنتما   ، ّمتت مل 

اھدعبو  . اھیلإ ّينم  ةعضاوتم  ةيدھ  هُتیمس 
يف تّلوجت  ثیح  جراخلا  ىلإ  َّلحملا  ُترداغ 
امیف  ، ىتش ةلئسأب  يلغي  يناسلو  عراوشلا 
نیحو  . بیجأ الو  ّنحأ  الف  نئيو  ّنري  ليابوملا 
اھتدجو  ، تاءادنلا ةعلاطم  ىلإ  لوضفلا  يب  ادح 

موي تاذ  ریصت  دق  يتلا  يتلیلخ   ، موثلكل اھلك 
ىلع  ، قبس امك   ، اھتنعأ نأ  دعب   ، يتلیلح
تيور ول   ، ريزنخ فلجأ  جوز  نم  اھقیلطت 
اھتفتاھ  . رثكأ وأ  ٌرفس  ينمزلل  هعم  اھتاسأم 

يفو  ، الجار اھتدصق  مث   ، مداق اھیلإ  ينأ  اھئبنأ 
ةضَّرمم ءارقشلا  عم  يتياكح  اھل  يورأ  نأ  يتین 

ولو للحي  ام  يسفن  يف  دجت  مل  يتلا   ، نینیعلا
امو ينتّمون  امف   ، ایسیطانغم يميونتب 

تاصنإلاب  ، ریغ سیل   ، ينتقفار امنإو   ، ينتدافأ



اھتلئسأ ىلع  ةبضتقملا  يتبوجأ  ىلإ  يأ  ّيلإ :
، افلس ِّدَعملا  يمالك  لیس  ىلإ  مث   ، ةریصقلا
امب ةلیلخلا  بّقعتسو   . يصصق ضعب  ىلإ  امك 

! انب رامعتسالا  هلعف  ام  نذإ  ىرت  اھنع : هفرعأ 
يعاولا بیصت  ّةوھو  انتيوھ  يف  اخورش  ماقأ 
ةصصختم  . علھلاو راودلاب  اھیلع  َّلطملاو  اھب 

! هتغلب اھل  ةفرعم  الو  دلبلا  اذھ  نم  ةیناسفن 
ّمذأو برغتسأ  مك  برغتسأ ! مك  برغملا  يف 

ال برغملا  يف  روثأملا : لوقلا  ضفرأو 
ال ةمسبو  بضاغ  ِِدروتم  هجوبو   ... برغتست
عمو هدبع  اي  كعم  يل  دب  ال  فدرتس : اھقرافت 

ةیضرملا رھاوظلل  دصرم  ءاشنإ  نم  كریغ 
، تایثبعو دسافمو  تالالتخإ  نم  ةبلاسلا 
يوذ  ، ناكمإلا ردق   ، عفننو اھصخشن   ، اھیمسن
اھل يدصتلل  اھتفرعمب  ةنسحلا  تادارإلا 

... اھحالصإ ىلإ  يعسلاو 
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! اھعفادتو نینسلا  يلاوت  نم  ٍهآ 

ایشاحت  ، يدوجوو يتیسفن  نع  ثيدحلا  يف 
لیكوت رثؤأ   ، ذوعأ نوكلا  ِةمظعب  هنم  يذلا  يانأل 

. ينع ةباتكلاب   ، ةلق مھو   ، اولضفت نم  ىلإ  هرمأ 
هّمعنو هریخ  هللا  رَّثك  مھدحأ  هب  داج  اممو 
ءاتسملا : » لّجس نم  انبتاك  فصو  دق  نیتنجلاب :

هنأ كلذ  هسفن .» نم  امود  ءاتسم  نيرخألا  نم 
، ةيرحلاو بحلا   ) ىربكلا ةایحلا  نوؤش  يف 
، ةیعرملا قوقحلاو  ةماركلا   ، لامجلاو ةلادعلا 

ينافتلاو ضایفلا  سمحتلا  يف  ىناوتي  ال  ( . خلا
ينأ ریغ   . ىلعألا ىلإ  امئاد  اھفقس  عفر  يف 
دقفت َهلامآو  ِهتاراظتنا  نأ  رارقإلا  ىلإ  رطضأ 
أشني مث  نمو   . اھدودحو اھتمزحأ  يلاوتلا  ىلع 

صقاونلاو ةیبسنلا  نم  هروفنو  هؤایتسا 
ةيردقلا لباوتب  ةنوجعملا   ، تاروركملاو

كانھ  ، هظح نسحل  امنإ   . ةمئادلا ةرباصملاو 
اناسنإ نوكت  نأ  لضفألا  : » لوقلاب هیساوي  نم 

«. ناحرف ٍطبتغم  ٍريزنخ  َضوع  ًءاتسم 

، ةحارلاو حّْورلاب  هحور  هللا  قحلأ   ، رخآ اذھو 
ىلإ حّملي  نأ  الإ  هعبط  ةفخو  هكاردإ  ةعسب  يبأ 



: هتارقف ىدحإ  يف  لاقف   ، يعجاوف ضعب 

ٍراكفأ غیص  يف  انبحاص  هبتكي  دق  ام  اولیخت 
هتاھاقن ِشارف  ىلع  دّدمم  وھو   ، تافارتعاو

. هئایعو هروھدتب  يشت  اھُعیمجو   ، ةرركتملا
نيوھت بوجوب  هسفن  يجاني  هبسحأ   ، اذكھو
تابثلاب امصتعم   ، هتولخ موزلبو  اذھ  هساسحإ 

، هلوح نم  رجحلا  بولق  نع  ایضاغتم   ، ربصلاو
ةقدلاب ةبوسحملا  ةیعفنلا  تاقالعلا  نعو 
ةضھنُملا میقلا  مَّلُس  يف  ةطحنملاو   ، ةمراصلا

، ًةتغب  ، اذإ امأ   . ىودجلاو ةدوجلا  تاذ  ةایحلاو 
ام يف  ةیمحلاو  سامحلا  نم  اّم  ةلاح  هتدواع 
، هسفن ُمجلي  اھتقو  هنإف   ، ابضاغ ادرمت  هبشي 

اھتفطاع تاعبرم  ىلإ  بايإلاب  اھّايإ  ارمآ 
نم ةدحاو  تراص  الإو   ، قالخلا اِھتمصو  ةبصخلا 

اھفینعت يف  وسقي  يتلا  اھرثكأ - ! امو   - سفنألا
... عقاولا ِتاقادصلا  ُبارخو  بلاسلا  ُنامزلا 

نازوس مساب  ّعقوت   ، ةینانبل ةسنآ  ةثالثلا  ُةثلاثو 
ةرقف ُتظفحو   ، ریخ ُّلك  اھنع  يل  اوكح   ، ولِحلا

: اھیف ءاج   ، يتاياور ىدحإ  نع  اھتلاقم  نم  ةرین 

الواحم  ، ایلاع اھعفري  ةیعوأ  يھ  امنأك  هتاحفص 
. ةیلایخلا هراطمأ  يف  ناجرملاو  توقایلا  َّدیصت 
، ةبیطلا حيرلا  قناعي   ، قفُو هنأ  سحي  نیحو 



... تالبقلا ِبكاوكلا  ىلإ  ثعبيو 

نم وأ   ، مھریغو داقنلا  كئلوأ  نع  باغ  ام  نإ 
، ينأ وھ   ، هوركذي مل  رتستلاو  ةفعلا  باب 
: لوقلاب يماصخأ  َُهبَْجأ   ، يسفن ةاساومل 

يفو ؛  نیكحاضلا َرخآ  نوكي  نم  اقح  كحضیس 
يظوظح نأ   ، ةظقیلا ُغلابلا  انأ   ، رمضملا يملع 

ذإ  ، رِخآلا كلذ  ریصأ  نأ  يف  ةمدعنم  ُهبش 
ّسّدلا ىلع  يتردقو   ، ءاضملا ُةیندتم  يتحلسأ 

. عابلاو عقولا  ُةفیعض  ةروانملاو  ِلتخلاو 

فقوأ  ، تقولا اھيأ  : » تناك نیترامال  ةینمأ 
اھيأ ىرحألاب : يھ  انأ  يتینمأو  ؛  !« كناریط

ام نكل  كنایغطو ...  َكفازنتسا  فقوأ   ، تقولا
داِّدع ىوس   ، ينوكلا سیلو   ، يدوجولا تقولا 
روبعلا اذھ  نالیس  روتعي  امو  ةایحلا  يف  انروبع 

امك هتبطاخمف  اذل   . تامزأو ةيروعش  تالاح  نم 
انبولق تاضبن  نعو   ، انع ٌلصفنم  نایك  هنأ  ول 
هیلإ تدأ  يزاجم  ریبعت  الإ  يھ  ْنإ   ، انمد تارودو 
رورم نأ  لاحلاو   . ریغ سیل  ةیمالكلا  تاداعلا 

فارطألاو ءاضعألا  ديزي  هیف ال  انرورم  لب  تقولا 
تایط نیب  ارشحف  اشامكناو  ارومض  الإ  ةيویحلا 
اذھو  ، متعملا ءيطبلا  وأ  فطاخلا  ءافطنإلا 

. هتالھتسمو مدعلا  حئاول  نم  يرمعل 



ججاح نمو   ، ةاسأم قمعلا  يف  ةایحلا   ، معن
ىلع نیفئاخلا  دوشح  ىلإ  رظنیل  اذھ  يف 
نأ ملعیف   ، مھتارسم عایض  نم  مھسفنأ 

ٌتاظحل تارسملا  َةاھلمو   ، تباث ٌلصأ  ةاسأملا 
. ةلئاز ةیضرع 

امك  ، يھف بلطلاب  ةريدجلا  ةاساوملا  امأ 
تاعادبإلا نم  تعطتسا  ام  رشاعأ  نأ   ، اھتَربَخ

، نادجولاو ركفلا  باحر  يف  ىمظعلا  ةيرشبلا 
. ةباتكلا ةياوغو  لمأتلاو  لھنلا  لالظ  تحتو 

يقارملاو جرادملا  هذھ  ریغ  كانھ  سیل 
ّداحلا يعولل  ىنعملا  ءاطعإو  دوجولا  ةبلاغمل 

. هتازھو هنحِمب 

يف يل  يقبُت  ال  يتایح   ، يرمع نم  انأ  ثیح 
ُبلاغلا ُثكاملا  وھ  امعط  الإ  يترجنح 

؟ لوقأ اذام  هنع   ... نكمتملا

نع ٍبيرغ   ، دراب ٍجزل  ِِنیطب  نوكي  ام  هبشأ  هنإ 
ِِدامر  ، ةرِّھطملا ِةيوھألاو  ةيوخألا  ِتارارحلا 

ةضئافلا ةرارملا  تامالعب  هتارذو  هعقُب  رَخزت 
. ةمداصلا عجاوفلاو 

، قرافلا دوجو  عم   ، هونِصو نورین  روطاربمإلا 
هللا، رمأب  مكاحلاب  بلقتملا   ، يمطافلا ةفیلخلا 



امور لوألا   ، ةیھلتلل اقرحأ  امھتيوادوس  جوأ  يف 
ِقافنأ ُجيرخ   ، انأ امأ  ؛  ةرھاقلا طاطسف  يناثلاو 

الف  ، ُهدشأ ِدمكلا  نم  ُغلابلا   ، تاسكنلاو ايالبلا 
نم هریغو  يردص  اثِّولم   ، يغبت الإ  ُقرحأ 

. فارطألا

ٌرمأ هیلإ  نیبرقملا  برقأ  يف  اعابت  ءرملا  أزرُي  ْنأ 
هیلع درمتلاو  ّهبسب  سیقن  ال   ، ردقو ٌءاضق 
يئازرأ رثإ  ىلعو   . هاھتنمو انزجع  عقاو  ىوس 

عفني ملف   ، َّيلع طَّلست  يدادِح  ٌعبط   ، ةبقاعتملا
، ناولسلاو ربصلاب  يل  ریغلا  ُءاعد  هنيوھت  يف 
ام وحن  يسكعلا  دعلا  ّنس  ُتلخد  ينأو  امیس 
نم تاكلملاو  ءاضعألا  ِّوند  يف  الثام   ، هنم رفم  ال 
تییح ام  ىسنأ  نل   . صاقتنإلاو ِنْھولا  رطاخم 
راردتسا نع  يسفنب  أبرأ  ينكل   ، ءابحألا َياتوم 

نم ىتح  وأ  ریغلا  لِبق  نم  ىلع  ِةقفشلا  ریباعت 
. يلِبق

نمو  . انبیصي نأ  لبق  ًءایحأ  هیف  ركفن   ، توملا
هیلع  ، يلابيو هب  أبعي  الو  هنع  ىلاعتي  هنأ  يعدي 

نیّفلخملا هتبحأ  ىدل  ِهلوھ  ةلالد  ردقيو  َنزي  نأ 
وأ مھدحأ  وھ  دقف  ام  اذإ  هيدل  وأ   ، هلیحر دعب 

دحوألا توملا  لاؤس  نمكي  انھ   . مھضعب
. تلسانتو تددعت  امھم  هبابسأ  ُةاسأمو 



فرط نم  ایفنم  ادبع  ىفوتملا   ، تیتْكبإ
نوملعت الأ  : » يلي ام  بتك   ، نایتیمود روطاربمالا 
ىمعلاو سرقَّنلاو  يمحلا  دیبع  مھداسجأ  نأ 

وھ ام  ِّلكو   ، ديدحلاو رانلاو  ةیغاطلاو  ةبصحلاو 
عوبطملا اذھ  اننامز  يف  ؟ ... » اھنم ىوقأ 

دمحي ال  فیك   ، لاوھأو لاضع  ىرخأ  ضارمأب 
: اھادحإب دعب ) سیل  وأ   ) بصُي مل  نم  َرادقألا 
وأ يدبكلا  روصقلاو  يركسلاو  ناطرسلا 
، ةیئاجفلا ةیبلقلا  تاتكسلا  نع  الضف   ، يولكلا

ةیقرطلا عجاوفلاو   ، ةمیتیلا وأ  ةیلقعلا  للعلاو 
، ةخوخیشلاو مرھلا  بطاعمو   ، ةیعیبطلاو

! ریثك اھریغو 

. رشبتساو لءافت  كل  نولوقيو  اذھ ! اذھ 

ًةیلؤافت ادبأ  فداصأ  مل   ، يملعت تاونس  لاوط 
دحأ اھدّسج  يتلا  كلت  نم  اولغو  ةیمامت  يفوأ 

ةَّبصنملا  ، ریتلوفل ديدناك  يف  سولَكناب  فالخأ 
ةقدلا ةغلاب  اینومرھ  نإ  لوقلا  يف  اھلك  هدوھج 

. ءایشألاو ِتادوجوملاو  َنوكلا  ريدت  ماكحإلاو 
لیعافألا ضعب  نع  امامل  هتثدح  اذإ  ُتنكو 

دادزي هتيأر   ، ءاقشلاو فنعلاو  رشلل  ةیسایقلا 
كلذ نأ  رتوت  دقو  ابیجم   ، هئدبم دومعب  اثبشت 
نم ریغت  ال   ، ةیبناج رارضأ  الإ  وھ  نإ  هاوسو 
ُديدش لظو   . ةرذ لاقثم  اینومرھلا  رھوج 



ىتأ اذإ  ىتح   ، لاحلا كلت  ىلع  هُضئاف  ِلوافتلا 
ةضمم ةاناعم  دعب  رحتنإ  ّيھب  ٌيعیبر  موي  هیلع 

ناك دانعلا  نأ  ُتكردأف   ، اھُتلھج ضرملا  عم 
قيوطتل عجنألا  هقايرت  َرارصإلاو  ریثألا  هحالس 

فخُس ىلع  ُتفقوف   ، هتادباكمو هعاجوأ 
دیلقتب هل  يماھتا  اھنم   ، اھتواسقو يذخأم 

عم  ، ىمعأ ادیلقت  زینبیل  يناملألا  فوسلیفلا 
لجرلا تام   . همساب ىتح  عمسي  مل  امبرل  هنأ 

ثیح ةباغ  ىلع  يتأ  قيرح  نمو   ، ارحتنم نذإ 
هتظفح ام  ادع   ، اھیف ةعقر  الإ  جنت  مل  هخوك 
يلاتلاك تزرب  يتلا  ةفیطللا  هذھ   ، هیلإ تزمرو 

يبرك يف  يناولسو  يئازع  اھتّحلص : نأ  دعب 
اطوحت امإ   ، يقاروأ لك  ّفرصأ  ال  ينأ  يتاوبكو 

نم افوخ  امإو   ، افّفعتو اعضاوت  امإو   ، اّیقوتو
. ةلماك اھنادقف 

نم اھلوقأ  الو   ، عقاَول ةروھدتملا  يتلاح  نإ 
روعشلا ىلإ  نوكرلا  وأ  اماردولیملا  لیبق 

دحأ هفرعي  ال  ام  ءاَّرج  لب   ، دوجولاب يدیجارتلا 
يحاشتاو يمتآم  دیعُب   ، ينأ وھو   ، ياوس

اھتبتك ينأك  تنك  ةطوطخم  ُتدقف   ، ًداح دادحب 
ىلإ اھلقن  ُتلّجأو   ، اھلك يحراوجو  يتاكلمب 
ّيأ نم  ىوقأو  قمعأ  ةطوطخم  ؛  بوساحلا
يف تلذب  ذإ   ، لبق نم  هتّررح  يئاور  لمع 

يلایللا ترھسو   ، ةعتمم ىوصق  ادوھج  اھعضو 



اھلك يتاكلم  ارمثتسم   ، قاھرإلاو قرألا  ارھاق 
ول امك   ، ةاناعمو َبراجت  نم  يسفن  تكلم  امو 
هدعب نم  يذلا   ، ریخألا َيصن  زجنُأ  اھعم  ينأ 

، توملا صخرتسأ  نأ  يل  بیطي  لب  زوجي 
. مدقت َتئش  نإ  نآلا  لیئارزع : هجو  يف  ارھاج 

، يئاورلا عادبإلا  ىمسي  امب  هدھع  فلاس  يف 
حلافلا ُهُسراف  اصن  دعابألا  نم  قيدص  بتك 

نبا  ، عباسلا نرقلا  نم  يفوص  ٌفوسلیف 
يسآم ةمحز  يف  هنأ  لیخت  ذإ   ، نیعبس
هتارجھ َءانثأو   ، ةعدصتملا سلدنألا 

هدنع يھ  يتلا  هتطوطخم  عاضأ   ، ةيرارطضالا
هنزح فصوف   ، اھاقرأو اھسفنأو  هصوصن  ُّصن 
نیبلا قرفلا  امنإ   . رعتسملا هبركو  كلذل  ديدشلا 

ِّيسلدنألا ةلاح  يف  قيدصلا  هلیخت  ام  نأ 
ٍعقاو ىلإ  انأ  يتلاح  يف  لاحتسا  دق  يبرغملا 

ام ةعاضإلا  يف  ببسلاو   . هیلع َرابغ  ال  ِّيلج 
دورشو ٍلوھذ  نم  روكذملا  يدادح  هب  ينباصأ 

ةرباع نوكت  نأ  وجرأ   ، يتركاذ يف  ٍبوقث  ىتحو 
يتظفحم تیسن  ينأ  يدنع  تباثلاو   . ةنمزم ال 

لبق يترایس  حطس  ىلع  ةطوطخملل  ةيواحلا 
ةلیل يف  ءاضیبلا  رادلا  راطم  بأرم  نم  قالطنالا 
ةلواحم يف  عفنت  ملف   ، ةفصاع ٍةریطم 

ةرم مكو   . يتايرحتو يتابلط  اھعاجرتسا 
لباقم اھنم  ينیكمت  يف  ينمواسي  نمب  تملح 



يفو ّبحرأو ! اثبع  قفاوأف   ، يلام غلبم 
نم ةعاضإلا  ُمكلت  ْتمقاف   ، ةلصحملا

يساوأ ام  دجأ  ملف   ، يتیئاوطناو يتيوادوس 
ةلباق يتدیقف  رابتعا  يف  الإ  هب  سفنلا 

نأ يل  وعدأ  رادقمبو   ، دیھج دھجب  ولو   ، ثاعبنالل
نیلحارلا يتاومأ  سكع  ىلع  اذھ   ، ارفاو نوكي 

. ةعجر نود  نم 

امیك تلق :  ، يتأي دق  هریغو  مدقت  ام  ىلع  ًءانب 
رَدقلا ىلع  تعطتسا  ام  ضبقأو  يردص  حرشأ 
بجوتي  ، هینرق نم  ِناطیشلاو   ، هتیصان نم 
نيومتلا ةریس  مُّلعت  توملا  َلایح  َّيلع 

لَُّوألا نیحتافلاب  اذھ  يف  ايدتقم   ، يدحتلاو
مث َتاھیھ  ْنكل  ؛  ءادشألا ِلساوبلا  ِةازغلاو 
ذإ  ، ءالؤھ نم  الو  كئلوأ  نم  تسل  انأف  تاھیھ !

سفنلا ذحشو  مھلثمت  ىلع  الإ  يل  َرادتقا  ال 
. مھتاسبق نم  ٍءيشب 

عجوم ٍهجاوت  يف  اتاقوأ  يضمي  يركف   ، اقح
مضنأ لھف   . هیفن موريو  همواقي  ام  نیبو  هنیب 
نيذلا ءالؤھ  ةرمز  ىلإ   ، ام ةبسنب  ولو   ، اموي

، يبنتملا  ، جالحلا نونئي : مھو  نوثحبي  اوناك 
، وطسرأ  ، كوك ناف   ، لاكساب  ، يرعملا
ولو  ، هدعبتسأو َّيلع  اذھ  ُرثكتسأ  ؟  مھریغو

... الإو نكل  نم  ءيشب 



ضرف َّيلع  ىسمأ  بثوتلاب  نورقملا  ضافتنالا 
، لفسألا ِكردلا  ىلإ  رادحنالا  هنودف  الإو   ، نیع

ناسنإلا ُنادقفو   ، يدرلا ُلخدم  يدرتلا  ثیح 
. راحدنالا ناونع  هتیناسنإل 

يك  ، راھن َلیل  عراصأ  ترص  ِدسجلاب  ِحورلاب 
مورخلاب ءيلملا  يرضاح  نم  صلختأ 

ةعطق ىلإ  جيردتلاب  لیحتسملا   ، تامدكلاو
ٌدادتما لقألا  ىلع  هل  نوكي  الیك  وأ   ، ةرّفنم ةئدص 

. لبقتسمو

ِتارمج ُتیفلأ  يتدمرأ  ماكر  تحت   ، اذكھ
ةایحلا ىلإ  تلاز  امو   ، يوثت يتاوھشو  يبئاغر 

، حیصأ نأ  انایحأ  يل  ثدحي  اھدینزتل   . يندشت
ةلوقمو  ، ةيروث َدیشانأ  اددرم   ، يتوص َءلم 
ایندلا : » نوغارأ عم  وأ   ، ةایحلل معن  هشتین 

!« ىھبأ ًةأشن  اھئشنُأ   ، ةیندلا

! ءادأك ٌةرعو  يمامأ  ةبقعلا 

قبس ذإ   ، اھدوعص ُررقأ  ةرم  َلوأ  هذھ  سیلا 
ام بانتجا  تلواح  نأ   ، يئازرأ دعب  انمز   ، يل
ىلإ ُتلم  نیح  ْنكل  ؛  ردكلاو مِھجتلا  ىلع  ثعبي 
ُتامالع ينتدواع   ، تیعسو يتفیحص  نیسحت 
ناديدلا َرثاكت  يلوح  نم  ترثاكتف   ، ساكتنالا



. ّةيرطلا ِثثجلا  مئالو  يف 

لذب ىلع  مزعلا  تدُّطو   ، ّةركلا هذھ  يف  امنإ 
َدوعأف  ، يتوبك نم  يتاذب  َوجنأل  يدھج  ىھتنم 
سانلا ضعب  ِءاقل  مث   ، يتيوھو يتياوھ  ىلإ 
عاطق يرجھ  اذھ  قفاوو   . نّاير ٍرشبتسم  هجوب 
ذخأ يف  ةدازتسالا  ىلإ  لِّھجملا  ِرخانلا  مالعإلا 
. ةيّدجلاو ِقوشلا  ةوقب  عادبإلاو  ثحبلا  ملاع 

نم كاكفلا  بلطو  ةبقعلا  دوعص  ةدواعم  يف 
نم لضفأ  نذإ  كانھ  لھ   ، ّمغلاو ِساكتنالا 

ةیفلخلا يتدعاقو  دحوألا  يئجلم  ىلإ  بايإلا 
ًةعتم بھي  يئافشتسا  قايرتك  ةباتكلا  ىقبألا :
فطقي نم  ءارقلا  يف  ْتدجو  نإف  ةعتم ! َّيأو 
يتدیحو اھنإف  الإو   ، الھسو الھأف  اھنم  اطسق 
يتيافك لعجأ  اذھ  يفو   ، اھدیحو انأو 

ءارو َضكرلاو  ةیعملألا  ءاعدا  ایقوتم   ، يتعانقو
. ةیموجنلا بارس 

تايوتحم بترأ  انأو   ، فدصلا لیمج  نمو 
يباوج ىلع  ترثع  ينأ   ، يتافلمو يريراوج 
ةینانبللا يتدقانل  عوضوملا  يف  لاؤس  نع 

هیف درو  ام  بسنأ  نم   ، ركذلا ةفنآلا   ، ةناصملا
نم يسفنل  اھبلجأ  يتلا  ةعتملا  اراصتخا :

. لثمألا يتلصوبو  دحوألا  ينازیم  يھ  ةباتكلا 



ةقئاذلاو ةلیخمللو   ، ةيرطت ساوحلل  ُمتت  اھب 
ولو  ، اھايإ يننوكراشي  دق  ياوس  نورخآ   . ةیقرت

عیطتسأ الف  ّينع  نولختملا  امأ  ؛  لقأ ةجردب 
يتركس الو   ، مھتھجو يتھجو  ال  ذإ   ، ائیش مھل 

. مھُتركس

نأ هیلع   ، لیصأ بتاك  لك  تفضأ : يباوج  ىلإو 
نأ الإ   ،« ةیبعشلا  » ِلینو تیصلا  عويذ  يف  َدھزي 
ًةبھ  ، بِستحي وأ  ثحبي  مل  ُثیح  نم  كلذ  هیتأي 
. ِبلتست الو  ةریصبلاو  َداؤفلا  يمعُت  الو  ّدرُت  ال 

نيذلا نم  الو  ءالؤھ  ةلالس  نم  تسل  ال، 
قبسو ِِدمع  نع  ةباتكلا  لعف  حارتجال  نوسلجي 
ريداقمو رابكتسالا  تامس  مھولعت   ، رارصإ
ِتاكرحلا يف  لاعتفالاو  عنصتلا  نم  ةضئاف 
نيرثانلا نم  فئاوط  اھب  حشتي   ، تارظنلاو
انایحأو ينرّفنت   ، ةحارصب  ، مھتئیھ  . ءارعشلاو
مھتایئاكبو مھتایئانغ  كلذكو   ، ينس كحضت 
ةیظفللا مھتانسحم  ىلع  ةوالع   ، مھتایمارغو

... ةیعيدبلا مھتاقلذحو  ةیلمُجلاو 

ٌكئاش ٌرامتخاو   ، ديدم ٌّيناوج  ٌلمح  ةباتكلا  ال، 
ٌتاروفو ُتازھ  عضولا  َتقو  هیلت   ، بیصع

. ةفاثكلاو عاقيإلاو  باكسنالا  ُةمغانتم  ٌةینادجو 



نم الإ  نانفلا  وأ  عدبملا  ِبتاكلا  مسا  قحتسي  ال 
نیب  ، ىتش ةیفاقث  ِِلوقح  ثرح  ىلع  بردت 
اھیف ّرجنأو   ، تاقارشإلا ِجھوو  قوشلا  ِلعش 
ٍةَّیح ٍةدجب  ةضبان   ، ةدرجتم ةیلامج  َتاذ  افحت 

ةعيرسلا داوملا  هتھجاو  ام  اذإ  هنإ   . ةفولأم ِریغ 
، اھنم ابراھ  هسفنب  ىأن   ، يشالتلاو خبطلا 
. حراجلا ِمؤشلا  ِعلاوط  نم  وأ  ءابو  يھ  امنأك 

ِنطاوب ىلإ  ةعاٌّزن  ٌّرَِكف  ىھبألاو : ُعجنألا  هقايرت 
يف ةیحورلا  ِتاوقألل  قٌّشعت   ، يدملاو ءایشألا 

، ةنكمألاو ةنمزألا  ربع  ِةرواحتملا  ِتاعادبإلا 
ساوحلا َءلم  قلطملل  ٍمعطب  ٌحرف  ٌلاغتشإ 

ُرّفحي دق  ام  وھ  هاوسو  هلك  اذھ  ؛  سأرلاو
ِةوق ِسایقو   ، دارطاب ةداجإلا  ِلعف  ىلع  عدبملا 
ايؤرلا ِةيرذجو  موھفملا  ِةيویحب  هجوتنم 

. بولسألاو

موي لك  ُتذخأ   ، ةھجولاو رّایخلا  كلذ  اممیم   ، نذإ
ةباتكلا لعف  دیعتسأ  بیغملا  ىلإ  رحَّسلا  نم 
لحاسلا ىلع  ديدجلا  يفیصلا  َياوأم  يف 
يقئالع لكو  يفتاوھ  الطعم   ، يسلطألا
ةنیمألا يتمداخب  انیعتسم   ، يجراخلا طسولاب 

، ينتدوع امك   ، ريدت يتلا  جودخ   ، ةیفولا
ناكو  . ةیھانتم ةفخو  ٍناقتإب  ةیلزنملا  ينوؤش 
ٍحير ِبوبھب  يتقالطنال  ةعاس  ّلوأ  تمُّلع  نأ 

. ةفیطل ٍةشعنم  ٍةيرحب 



لصف نم  ّفینو  رھشأ  ةثالث  يلاح  ىلع  ُتللظ 
اركذتسم  ، ىرخأ ولت  ٍتاحفص  ّربحأ   ، يفيرخ
ِِتاظحلو َرصانع  نم  تعطتسا  ام  ارضحتسم 

لكعأو ُّفجأ  نیحو   . ةعئاضلا يتطوطخم  يف 
ىلإ اتصنم   ، رسیت امب  ُتاتقأ  امإ   ، اھضایب مامأ 
يف نالوجلل  جرخأ  امإو   ، ةمعان ٍةیقار  ىقیسوم 

يسفن يجانأ   ، رخصلاو لمِّرلا  نیب  ئطاشلا 
تدتعا نيدایص  عم  شدردأ  وأ   ، هظفحأ ٍرعشب 

امم ناكو   . مھھكاوفو مھكمس  ِضعب  َءانتقا 
يف بصي  مھمالك  لمجم  نم  هصلختسا 
نإ ىتح   ، اعرذ مھب  ِهقیضو  ِّربلا  نم  مھاواكش 

مھقازرأ ّدیصت  ىلإ  مھأجلأ  هیف  ةشیعملا  ءالغ 
لعفب تارم  لخبيو  ةرم  دوجي  ٍرحب  لحاوس  ىلع 

يعانصلا دیصلا  تاكرشل  لئاھلا  وطسلا 
. يبنجألاو ينطولا 

َّيلع هلضفب  رحبلل  فرتعأ  انأو  ّيلو  نمز  ذنم 
رھطتلا ىلع  ينثحو   ، هترضح ىلإ  يناعد  املك 
اھتعرس قوفت  ةبذبذب  يتاباكو  يبَّرُك  نم 

اھیف يلف   ، ىقیسوملا امأ   ... جوملا ةعرس 
، هتبیبح نضحب  بیبحلا  امك  اھب  ذولأ  تافوزعم 

ينتددھت وأ  جعزم  ٌقلق  ينرواس  املك  كلذو 
يتبغر ُقئاثو  اھنإ  ؛  نیشحوتملاو فالجألا  ُتافآ 
ُقاروأو  ، ةحرفملا ِتاقفاوملا  دقع  يف 

ّاولع ةّقلحملا  ِةحنجألا  ناطلس  ىدل  يدامتعا 



طابترالا ِّكف  يف  َةبغرلا  يغلت  اضيأ  اھنإ  ؛  ابرق وأ 
. ىمسم ریغ  ٍلجأ  ىلإ  هُّلجؤت  وأ  ةایحلاب 

رونلا تارذب  البرسم  يتدعاق  ىلإ  ُتدع  نیح 
تسلج  ، اھتامثلو جاومألا  ماسنأو  ضیبألا 
لئاوسو ياش  َةبحص   ، ةباتكلا فانئتسال 

نیبو ينیب  ام  ىحّما  اديور  اديورو   . ىرخأ
يف ُملقلا  َررحتو   ، بئاوشو َعناوم  نم  يتاحفص 
َّيلع تتأف   ، اھئطوو اھتسمالمو  اھتدوارم 
اھیف قلطأ  ىرخأو   ، هحْلفو ِهقفدب  ُّرسُأ  تاظحل 
َدھاشم نم  جاضلا  وأ  موتكملا  كحضلل  نانعلا 
يتاقولخم ضعب  مالك  نم  وأ   ، اھّروصأ ةیلزھ 

، يئاضف ِتمصلا  يھتنم  ُّمُعي  املو   . مھلاعفأو
امو قرولا  تاشخشخ  يعمس  يف  زربت 

ُتاضبن اھّبیغت  ام  ناعرس  مث   ، هیلع ةرُطْسأ 
ّنّوكأ ينأ  ول  امك   ، يحناوج ُتاضھنو  يبلق 
ِِتاولص ايدؤم   ، يمدب اھطخأو  يتاملك 
ًةعمال ًةفیظن  ِِتاباصإ  الجسم   ، ةرثؤم ًةیعوشخ 
ِتایط نیب  ىرخأو   ، لوھجملا كابش  يف  ةّقیش 

. يتایسنمو يتركاذ 

يف ةلصتم  لمج  ًةأجف  تدعص   ، تایطلا كلت  نم 
ُتعراسف  ، ةدوقفملا يتطوطخم  نم  نیعطقم 

ةفدارم ٍظافلأب  ولو   ، اھیناعمو اھغسن  ریبحت  ىلإ 
اھبيذشتل اھیلإ  دوعأ  نأ  ىلع   ، ةرياغم وأ 



. اھحیقنتو

هتبثت امك   ، هلولاو قشعلا  لصف  يف  ىلوألا :
، دوسأو َضیبأ  نیب  قرف  ال   ، هلك ملاعلا  تایبدأ 
ابلق َيتوُأ  يمدآ  نم  امو   . ىرخأو ةمأ  نیب  الو 

. بحأو مرغُأو  الإ  ةفھرم  ًةیساسحو  اقیقر 
لعف ام  يردأ  ال  ميدق  ٍبحاصب  هیلع  ُّلثمأو 
لئاسر هبابش  مايأ  ررح  دق  ناك   ، هب ُنامزلا 
نیفراعلا دنع  عاش   ، بھللاب ةبوبشم  ةیقشع 
فاتھلاو نییعتلا  تارابع  دعب  وھو   ، اھنم عطقم 
يتجھم ةكلامو  يتایح  اي  اذنأھ  ةبیبحلا : مساب 

يف الوصف  ِلوصفلا  َلاوط  َبتكأل   ، ِكیلإ ومسأ 
عم يبكرم  يف  امود  ِكلمحأو   ، اقح ِكاوھأ  ينأ 

نیفذجم رحبن  مث   ، يلایخ ِتانب  نم  ٍةديرجت 
َرجفلا ىقلنل  ِلیللا  يصاقأ  بوص  ّنھضعبب 

... ةكرابملا اھراونأو  ِسمشلل  ىلوألا  َةلالطإلاو 

ابلط هتقوشعمب  جوزت  بحاصلا  كلذ  نأ  ثدح 
ةایحلا رابتخالو   ، يفطاعلا رارقتسالاو  دلولل 

هتاھ تغط  ام  ناعرس  نكل   . اھحارتأو اھِحارفأ 
نم فطخت  نأ  الإ  نونملا  دي  تبأ  ذإ   ، كلت ىلع 

َناونعو امھنیع  َةرق   ، دحوألا امھنبا  نیجوزلا 
نكل  ، رخآ دیلو  ىلإ  قيدصلا  قاتشا   ... امھدعس
اھتایح ّضرعي  اذھ  نأ  ىوعدب  تعنتما  هتلیقع 

مث نمو   . ةصاخلا اھتبیبط  تّعدا  امك   ، رطخلل



، رزجو ٍّدم  نیب  رودت  ةیجوزلا  امھتایح  تذخأ 
ةرات  ، تانئاشلاو تاصغنملا  اھاشغت  امھُمايأو 
لجرلا لذب   . وسقتو روجت  تاراتو  ّفختو  ّلقت 

، امھنیب دعاصلا  عدصلا  بأرل  هدھج  ىراصق 
لفط ينبتبو   ، رادقألا ةئیشمب  هلوبق  نع  ّربعف 
لواحو ؛  ةلماح ِمحر  ءاركب  ولو  اضوع  امھل  نوكي 

لوح فورعمب  ةجوزلا  كاسمإ  لواح - ! مك 
ىلع وأ  ةنيدملا  يف  معاطملا  ىقرأ  دئاوم 
ةرجھلا اھتدارإب  اددجم  تعرذت  اھنكل   ، لحاسلا
اھحرسي نأ  هتجرتو   ، همست مل  دلب  ىلإ 

ٍرایھنا يف  صاغ  ّمث  نمو   . يبلف  ، ناسحإب
مل  ، هتاظحل كلحأ  دھاش  ُتنك   ، ّداح يسفن 
نم مايأ  دعبو   . ةیلدیص الو  ّبط  هیف  عفني 
نع امامت  بحاصلا  باغ  ّةضمملا  ةاناعملا 
. هتسحل ءامسلا  وأ  هتعلب  ضرألا  نأك   ، نیعألا

ةأرما جوزت   ، رخآ قیفر  نعف   ، ةیناثلا ةرقفلا  امأ 
اریغ اعم  امھنأ  الإ   ، اثالث اھقلط  جوزل  لِحتل 
ریغ لجأ  ىلإ  امھجاوز  ديدمت  ارثآو  ىرجملا 
تلظ تاؤطاوتو  تامھافت  ربع  كلذو   ، ىمسم

، ىلبح ةأرملاو   ، ةدم دعبو   . ةلوھجم اھلیصافت 
نم ناوخأ  امھنأ  ةیعدم  زوجع  امھتءاج 
توم لاح   ، اھسفن يھ  ةعضرملا  نأو   ، ةعاضرلا

، كلذب امھرابخإ  نود  ئجافملا  ركبملا  نيدلاولا 
مامأ اھتضرع  روصب  اھمعز  ىلع  تللدو 



امف  ، ىركذلا لبح  يدنع  مرصنا  انھو   ... مھنیعأ
. رعاشلا لاق  امك   ، هیسنلا الإ  ناسنإلا  يَّمس 

انأو ُتحص   . هتعطأف احيرتسم  ملقلا  فقوت 
ةعتملا يھ  نذإ  كلت  اعئاج : خبطملا  بوجأ 

يھ  ، اھاوس رخآ  ٍءيش  يأ  ُّمھي  . ال  ركذلا ةفنآلا 
، يتغل اھماوق   . ىغتبملاو ةدوشنملا  ةلاضلا 

ةقتوب يھ   ، ةیحلا يتریخذو  يتيوھ  ُءاعو 
ملاع يف   . يكرادمو يرعاشمو  يتیساسح 
يمسأ اھب   ، ناسنإلاو ناویحلاو  تابنلاو  دامجلا 

... ّعقوأو ّكرحأ  اھب   ، ّبكرأو ّعطقأ  اھب   ، ّروصأو
تاھج مورت  يتلا  ةحيرجلا  ُةدَّدھملا  ةغللا  هذھ 
ىلإ اھليوحتو  اھَسیخبت  ةیقرع  ىرخأو  ةنمیھم 

، ّهلك كلذ  مغر   ، ُّلظت ةغللا  هذھ   ، ةدرق ِةلمُع 
. ّيلإو عاخنلا  ىتح  يھ  ّينم   ، يدلجب ةقزال 
ِِدھع ىتحو  يضاملا  يف  تناك  اھنأ  ةلعلاو 

، ةيرث ةجاَّھو  ًةركاذو  ىربك  ةفاقث  ًةغل  بيرق 
... ىتش ٍةزيزع  ىرخأ  ٍللعلو 

ةلیسو درجم  تسیل  اھنإ  كیلإو : كنم  ةغللا 
يھ لب   ، اّم ةینومضم  ةياغ  ةمدخ  يف  ةيریبعت 
ملاعب قلاعتلا  ديدش   ، هتاذ دح  يف  ءاضف 
يتأت يتلا  تاملكلا  ُءاضف  اھنإ  ؛  كاردإلاو سفنلا 

تالوقملا ىتحو   ، دوجولا ىلإ  ءایشألا  اھعم 
اضيأ ةغللاو  ؛  ةصلاخلا ةینھذلا  میھافملاو 



، ةراعتسالاو فلسلل  ةلباق  ةادأ  ّدرجم  تسیل 
الإ عقاوي  الو   ، هبلقب الإ  بحي  ال  ناسنإلاف 
، ةیتاذلا ةيونملا  هتقاطب  الإ  لسني  الو   ، هوضعب

لاحلا املثمو   . ةبانإ الو  ضيوفت  اذھ ال  لك  يفو 
يرجت  ، ةیبملوألا باعلألا  يف  تاسفانملا  عم 
رعشي اذل   . اھتاغل ناولأ  تحت  ةیعادبإلا  تاباتكلا 

patrie هُنطوم يھ  هتغل  نأ  ّقح  بتاك  لك 
residencia ضرألا يف  هاوأمو   home هرقتسمو
،Leben welt هتایح طیحمو   en la tierra

. تاطارخنالاو بناوجلا  لمجم  كلذ  نع  عرفتيو 

تللس  ، ةياورلا نم  ءاھتنالا  برقب  ترعش  نیح 
ايرج  ، اھتطوطخم تكرتو  اھجیسن  نم  يدي 
اھتدبز رمتخت  ىتح  ةروراج  يف   ، يتداع ىلع 

حیحصتلاب اھتعجارم  ىلع  ُدعب  نم  َمدْقُأف   ، رثكأ
ىلإف يتبتاك  ىلإ  اھملسأ  نأ  لبق  بيذھتلاو 

. يرشان

نم ةحاحلم  تاءادن  هیف  اذإف   ، ليابوملا ُتلغش 
هللا ينارأ  ال   ، اھتاقتشمو ةسایسلا  يیفاحص 
اھنأ ينئبنت  ةینانبللا  يتدقانل  ىرخأو   ، مھھوجو
يف بغرتو  ةزیجو  ةرتفل  ءاضیبلا  رادلاب  تلح 
ُتعضو دقو   ، تيأترا مث  الیلق  تددرت   . يترايز

ىلع ادغ  ادعوم  اھل  برضأ  نأ   ، يلمح لمجم 
ةءارق ىلع  تفكتعا  اھدعبو   . ةعسلاو بحرلا 



. ينبقرتت ًةدم  تلظ  صوصن 

يترایس يف  نازوس  ةسنآلا  تدصق  دغلا  يف 
ينتعد دقو   ، اھنأ ریغ   . يتیب ىلإ  يعم  اھذخأل 

ةقلق  ، ّدعت اھتدجو   ، قدنفلا يف  اھتفرغ  ىلإ 
توریب ىلإ  الجاع  بايإلل  اھتطنش   ، ةبرطضم
تضرعو اھتیساو   . اھبلطت ةضيرملا  اھمأ  ثیح 
ةدوعلاب َيايإ  ةدعاو  ينتركشف   ، يتامدخ اھیلع 

. اھلغاشم نم  غرفت  نإ  ام  ّىلإ 

يتدقان ينتعدو  نإ  ام   ، قدنفلا ةبتع  ىلع 
ّيلع تلبقأ  ىتح   ، اھترافس نم  ةرایس  تبكرو 
تقو ذخأ  يف  ينتجرت   ، ةثھال ةبجحم  ةاتف 
ةلجمل ةعيرس  ةلئسأ  نع  اھبیجأل  ينم  زیجو 
اھتسلاجف تلبق   . اھیف لغتشت  يتلا  ءاوح » »

. اھتاودأو اھتبیقح  ْتكرت  ثیح  نولاصلا  يف 
: تلاقو ةباجتسالا  ىلع  ينتركش 

... ةماع ةلئسأب  يوناملا  هللا  دبع  ذاتسأ   ، أدبأ - 
ةمس عونتلا  نأ  ىرأ  ةیفاقثلا  كتریس  يف 
عونت  ، تامامتھالاو براشملا  عونت  ةیساسأ :
اذھ ينقدصت  لھ   ... جاتنإلاو ةباتكلا  تالاجم 

؟ فیصوتلا

... میلع ملع  يذ  لك  قوفو   ... امبر - 



ةناكم لتحت  ةیعادبإلا  كلامعأ  يف  ةأرملا  - 
... ةقومرم

.؟ ضارتعا كل  لھ  ـ 

... ادبأ ال،  - 

. يلاتلا لاؤسلا  ىلإ  يرم  نذإ  ـ 

ُتاذ  ، ةباذج  ، ةقیش هللاو  يھ   ، ةیبرعلا كتغل  - 
؟ لوقأ اذام   ... ينغ

! شحاف ـ 

؟ اھُمعنو اھتبھوم  كل  نيأ  نمف   ... معان لب  - 

ىرخأ بابسأ  نمو   ... كش الو  اھبادأل  ّيبح  نم  - 
... ةیفخ

نم دصقأ  ؟  ةیعادبإلا كلامعأ  يقلت  میقت  فیك  - 
... داقنلا فرط 

اذھو  ... دقنلا ّلقو  نویحيراطألا  داقنلا  رثك  - 
. ةرذعمف  ، يتايولوأ نمض  هعضأ  نأش ال 

يللا تقولا  ام  ةصاخ : ةلئسأ  ىلإ  لقتنأ  - 
؟ ةعاس مكلو  ةباتكلل  هراتخت 



. تاعاس عستو  عبس  نیب  ام   ... يل ماظن  ال  - 

رثؤي هرییغت  لھو   ، ةباتكلل لضفملا  كناكم  - 
؟ اھیلع

. هریغ ناكم  الو  يبتكم  - 

؟ رتویبمكلا مأ  ملقلا   ، ةلمعتسملا كتادأ  - 

. بوساحلا هدعبو  الوأ  ملقلا  ـ 

نم لھو  ؟  لغتشت تنأو  لضفملا  كبورشم  - 
؟ ىقیسوم

تقو الإ  ىقیسوم  ال   . ياشلا وأ  ةوھقلا  ـ 
ةحارتسالا

؟ كقورت تاحفص ال  ةباتك  دیعت  نأ  ثدحي  لھ  - 

. تاحفص ىتح  وأ  تارقف  ةباتك  دیعأ   ، معن - 

؟ هجلاعتو كلمع  ئیھت  فیك  - 

، ينھذ يف  اھارجمو  ةياورلا  ةطاطخ  بترأ  - 
ءانثأ تارییغتو  تاليدعت  لاخدإ  ناكمإ  عم 

. ريرحتلا

نیحو ةباتكلا  ةیلمع  لالخ  بلاغلا  كروعش  - 



؟ اھئاھتنا

ةیتاذلا ةعتملا  نم  عونب  روعشو  ينأتلاو  ربصلا  ـ 
. اودجُو مھ  نإ  ءارق  اھَضعب  ينمساقي  دق 

ةیفاحصلا تمھف   ، يتدعق يف  تلملمت 
اھتحفاصف  ، ركشلا يل  تددج   ، يتراشإ

: اسماھ تفرصناو 

! رخآ هفات  باوجتسا 

يراج ينحتاف   . لجع ىلع  معطم  يف  تيدغت 
ينلأس  . يل أرقيو  ينفرعي  هنأ  ىعداو  ةیحتلاب 

نع

، يثراكلاو يدرتملاب  اھعضو  فصو  يتلا  انبازحأ 
تسمأ ىتح  اھاصخأو   ، لاق امك   ، ماظنلا اھنجد 
قزأملا نم  ءاش  ام  اھیلع  قلعي  ةعامش 

الإ طلسلا  نم  كلمت  ال  اھنأ  دیب   ، تاقافخإلاو
ءاضقو عيرلا  ىوس  ةسایسلا  نمو  تاتفلا 

، يباوج بقرتي  نوبزلا  لظ   ... ةقیضلا ضارغألا 
ال انأو  ينفرعت  تنأ  باحسنالا : لبق  تلقف 
ام انأو   ، كباوجو كلاؤس  هیف  مالكب  تھف   . كفرعأ

... كیلع مالسلا  الإ  لوقأ  ام  يدنع 

تالجمو افحصو  ابتك  تینتقا  قيرطلا  يف 



نوكي دق  كاذ  لجرلا  نأ  ركفأ  انأو   ، ىرخأ ءایشأو 
. نسلألا ذبجو  خاخفلا  بصنو  ّصبلا  سیلوب  نم 

عاضخإ يف  ةكمھنم  يتمداخ  تیفلأ  تیبلا  يف 
ةعساو فیظنت  ةیلمعل  تارمملاو  تارجحلا 

، ةعرشم اھلك  ذفاونلاو  باوبألا  قاطنلا :
ءاملاو  ، ةرشتنم تاءاضفلا  فصن  يف  سمشلا 

يھ امع  جودخ  تیھن   . اھلك اھیف  نايرجي  ءاوھلاو 
يف نیترم  اذھ  اھلمعب  موقت  اھنأ  ينتّركذف   ، هیف

ةبوطرلا نكمتت  الو  رادلا  َشعتنت  ىتح   ، رھشلا
، ةجاح اي  كتیب  تیبلا  اھتبجأ :  . اھنم تارشحلاو 

باوبألا َّدست  نأ  اھتوجر  مث   ، يلوصو هیف  يلوج 
. اھباھذ َتقو  ادیج  ذفاونلاو 

ىلع رخآ  ِّيح  يف  يل  ةقيدص  تدصق 
اتكن اھل  ایكاح   ، اھعم مویلا  َلمُكأل   ، لحاسلا

، اھنع طونقلا  عفرل  اھب  اھعیتمت  تدتعا   ، فئارطو
اھتایجاح يف  اھیلإ  ةدعاسملا  دي  دم  نع  الضف 

... اسقو اھیلع  نامزلا  ّىنجت  ةروجھم  سناعك 
ةثاغإب ةیناسنإلا  تاعزنلاو  نايدألا  انرمأت  ملأ 

! ةشاشھو ُُزوع  مھب  نمو  نیفوھلملا 

روطلا ةساردلا  يف  دعتت  مل   ، ةینوعبرألا ةرھز 
زرطلا ةنھم  تایبلط  نم  شیعت   ، يوناثلا

اھل  ، اھلزنم يف  اھسرامت  يتلا  ةطایخلاو 
اھنزح جعاول  هیف  ثبت   ، يانلاب فزعلا  ةبھوم 



ّفنشتف  ، ةتوبكملا اھقاوشأ  حيرابتو  میقملا 
، شعتنأو اھب  لعفنأ  تاعوطقمب  يعمس 

بذاجتنو طشلا  ىلع  تالوج  يرجن  اھدعبو 
ٌتمص رخصلا  دعتقن  نیح  هللختي  مالك  فارطأ 
ٍوھر جوم  ريرخو  يانلا  نینأ  ءادصأب  ٌرخاز 
وأ لزنملا  يف  ءاشعب  ةبحصلا  متخنو   ... ملاسم

. معاطملا دحأ 

فوشت يلكو   ، يرقتسم ىلإ  ُتركب   ، دغلا يف 
ةروراجلا حاتفم   . يتطوطخم ىلع  عالطالا  ىلإ 

، افجترم اھلفق  ترسك   . يبیج يف  دعي  مل 
عومجم ّيلإ  تممض  نإ  ام  اعساو  تسفنتو 

. صوقنم ریغ  الماك  يقاروأ 

، تاحیحصتلاو ةعجارملا  لمع  يئاھنإ  دنع 
ال ةرضاحلا  ةطوطخملا  نأ  ِنّیب  روعش  ينجلاخ 
ىلإ ىقرت  الو   ، ةعورو ًةوق  ةعئاضلا  ُلُّدَعُت 
سرع يف  اھیناعمب  اھلكش  جزامتو  اھتاقارشإ 

، كلذ مغر   ، ينأ الإ  ؛  هریظن َّزع  ِّيركف  ِّيوغل 
ْتّجرف اھنوكل   ، ياضرو يفطع  اھیلع  تغبسأ 

ىلإ املاس  ينتداعأ  ذإ   ، ةمیقملا يتبرك  ّينع 
. يسفن هل  ُتبدن  امو  ساسألا  يرایتخا  ةدعاق 

مأ ال. اھرشنأ  نأ  ءيش  يف  مھي  الو 

َلیح امل  يربص  لیع  ياوكش : تناك  لبق  نم 



تلأس ذإو   . يھتشأو ديرأ  ام  ىلغأ  نیبو  ينیب 
يدنع َّفخي  نأ  تلق : ؟  اذھ اي  كاذ  امو  يانأ : ةرم 
ةلاح ينع  َعشقنتو  ةمولكملا  ةركاذلا  ُءبع 
اھو  ... ءادعصلا َسفنتأو  َحرشنأ  ىتح   ، دادحلا

تخسن ام  ءّارج   ، نآلا الصاح  اذھب  رعشأ  ينإ 
رفسلا يف  ةبغرلا  ينتدواع  كاذدیعُبو   . تّررحو

. ءادعبلا يئاقدصأ  ضعب  ةاقالمو 

-10-

ةمكحلا ةعماج  نم  ةوعدب  فيرخ ٢٠١٢،  يف 
ءارجإ دصق  ةرايزب  تمق   ، توریبب ةینوراملا 

. اھتبلطل ٍسورد  ءاقلإو  اھرطأ  ضعب  عم  تالباقم 
هنطقأ ينأ  يل  ادبو   ، ةمكحلا قدنف  يف  نكسأ 

َرأ مل  ثیح  معطملا  يف  يلاح  كلذكو   ، يدحو
. يفتخي مث  روطف  ةبجوب  ينیتأي  ِِلدان  ىوس 

اسفن تدھاش  اّملق  تارمملاو  ءاھبألا  يفو 
. نوملكتي ٍرفن  َءادصأ  تعمس  وأ  ةرباع 

، كلذ ّرس  نع  يتقفارم  ُترسفتسا  نیح 
ّيثحب اقح  ينتأجاف   ، ىوكشلا ةجھل  ابنجتم 

ةرتف يف  نكسملا  تیتأ  ينوكل  دمح هللا  ىلع 



نأ ينتصوأو   ، نینطاق مودق  ًةداع  فرعت  ال 
لمأتلا يطاعتو  ةالصلل  ةصرف  اھمنتغأ 

نم نوكت  دق  ةظعاولا  نأ  ىلإ  ُتنطف   . ریكفتلاو
اذل  . يندم اھسابل  نأ  ولو   ، تاینوراملا تاوخألا 
اھتركش ىتح  يعم  اھجمانرب  ْتلمكأ  ام 

اھتایلوؤسمل غرفتت  امیك  يتمزالم  نم  اھتیفعأو 
يف يفراعم  ضعب  ءاقلل  انأ  غرفتأو  ىرخألا 
تعد اذإ  اھيدانأ  نأ  ىلع  ينتعدوف   ، دلبلا

ىفشتسملا يل  تتعنو   ، ةرورضلا
. قدنفلل رواجملا  يسكودثروألا 

يعدأ دق   ، ارارم لبق  نم  اھترز  يتلا   ، توریبب
ةیفاقثلاو ةینارمعلا  اھملاعمبو  اھب  يتفرعم 

ِلبج اضيأو  تاھجو  ءایحأ  ىلع  ةوالع   ، ةینيدلاو
... زوردلا ةفئاط  نع  اثحب  دعأ  تنك  َمايأ  فوشلا 
َمتي ملف   ، ةرم لوأل  نطقأ  ثیح  ةیفرشألا  امأ 
نم يل  ىقبت  امیف   ، اینادیم اھدایترا  يل 
ينالخ ضعب  لضفب  الإ   ، ةیعوبسألا يتماقإ 

اریخ هللا  مھازج   ، ملقلاو باتكلا  لھأ  نم 
.. نوھتشي امب  مھعتمو 

ىسنأ نلف  كلت  يترفس  نم  سنأ  امھمو 
، ادیحو عكستأ  انأو  اضرع  اھتفداص  ةسینك 
كلام لراش  يعراش  نیب  مئاغ  ِِدحأ  ِموي  ةحیبص 
ةصاخلا اھتعاق  ُتلخد  ذإ   ، ولحلا لراشو 



ِّفص يف  تدعقو   ، نیسنجلا نم  نینمؤملاب 
رئاعش دھشم  تعبات  انھ  نمو   . بابلا برق 
طسوتم يف  ٍبھار  ةبطخ  اھتلت  يتلا  سادقلا 
ةراشإلا ِغیلب   ، مادنھلاو تمّسلا  رھاط   ، رمعلا

نع اھبتاك  دنع  منت  َعطاقمل  ُتبجعف   ، ناسللاو
، تایھلإلا ىلع  ةوالع   ، لمشت  ، ةعساو ةفاقث 
َّلحو بیطخلا  ىھتنا  نیحو   . ةفسلفلاو بدألا 
ةیناكمإ نع  يتراج  تلأس   ، ةكرابملا ُتقو 

يفلخ تراشأف   ، ةبطخلا ّصن  ىلع  لوصحلا 
اھتدصق  . تاقدصلا قودنصل  ةيذاحم  ةلواط  ىلإ 
قودنصلا يف  تغرفأو  ةخسن  تلوانت   ، وتلل

انھ  . جراخلا وحن  ًةسلخ  تللست  مث   ، تاریل
يف تذخأ  ثیح  ىھقم  برقأ  يف  تسلج 

، ينتقار يتلا  تارقفلا  ىلع  ّرطسأ  اھحطس 
فشرو يراجیس  نیخدت  نیب  اھب  ایشتنم 
: يلي امك  الامجإ  تناكف   ، لضفملا يلئاس 

نم كحور  ذقنأ   ، رادلا هذھ  يف  كتاذ  ُذقنأ  ]...[ 
دوجولا نیثارب  نم  كسفن  رّھط  ؛  ىرخألا لجأ 

ال  ، َةداعس ال  رماوألا  يذھ  جراخ  هتاخطلو :
ةیعطقلا لاوقألا  نم  كلذ  ریغو  صالخ !

، ةزھاج ةیطمن  ٍبطخ  يف  دِرت   ، ةئدھملا
. ةّدع ٍةعونتم  فانصأ  نم  ٌةاعد  اھب  اننحشي 

تانالعإ مكلت  ملعأ : هللاو  لوقأ  اھلایح 
اھتغالب راثآ  ىشالتت  نإ  ام   ، تاحيرصتو



ىتح  ، ةینآ تالاعفنا  نم  هریثت  امو  ةیبیغرتلا 
مامأ نيدیحو   ، قيرطلا ةعراق  ىلع  انكرتت 
لعج نع  حراجلا  ِحيرجلا  انزجع  مامأ   ، انسفنأ
ًةولح نوكت : نأ  مزلي  ام  لاونم  ىلع  ةایحلا 
ةرباصم ًةيوق   ، ءاضقلاو ِلمحلا  َةریسي   ، ةرضن

وأ  ، ةلزانلا يسآملاو  ةصبرتملا  رطاخملا  لایح 
. ةتوقوم لبانقك  اّم  انمز  ةيراسلا 

كلذ قوف  ّقلحنو  بھذن  نأ  نسحي   ... هیلعو
خبطلا ِعيرسلا   ، ّمونملا ِِنّكسملا  مالكلا 
ُّحصأ وھ  امع  اثحب  قمعتنو  َلمأتنف   ، لاوزلاو

: لوقأف  ، ىدجأو ُمودأو 

اوسبتلاو اورثعت  رابك  نوركفمو  ءاملع  كانھ 
نمف ؛  ةیتوھاللا مھماكحأو  مھثيداحأ  يف 
ةياھن يفوتملا  هشتین  كيديرف  مھغبنأو  مھھبنأ 
ةلوقملا بحاص   ، يضاملا لبق  ام  نرقلا 

: لئاقلا نياتشنأ  ریبلأو   ، هلإلا توم  نع  ةریھشلا 
الخ امو  هللا،  غامد  يف  رودي  ام  ةفرعم  ديرأ  »

هطابنتسا انل  ُّقحي  امو  لیصافت .» ُدرجم  كلذ 
ِءدب يف  هللا  نأ  نیتركفلا  نیتاھ  نم  ایقطنم 

، ّيحلا َدحاولا  َناكو  ناك  لصألا  ِلصأو  ءدبلا 
كلذك لاز  ام   ، نینمؤملا ریغل  افالخ   ، اندنع وھو 

وھ  ، نطابلاو ُرھاظلاو   ، رخآلاو ُلوألا  هنأل 
سدقلا حور  يف  يلجتملا   ، دمرسلا ومُّسلا 



َّلجو همسا  َكروب   ، حیسملا عوسي  هنبا  يفو 
. هماقم

ذإ  ، تاظفحت هیلع  يلف  لاكساب  ُناھر  ىتحو 
ٍسعاقت نع  ُّمني  يساكتنا  ٌّلح  ىرحألاب  وھ 

حبر نم  نأ  كلذ  ؛  ةجف ةيزاھتنإ  نعو  ِِلداختو 
اذإو  ، ءيش لك  ُحبري  هللا  دوجو  ىلع  هناھر 

ةقالعلا نأ  لاحلاو   . ءيش َّيأ  ُرسخي  ال  رسخ 
، ةینادجو ٌةيدوجو  ةقالع  العو  ّزع  قلاخلا  عم 
ىلإ ةلصب  ُّتمت  ال  يلاتلابو   ، ةیمازتلإ ٌةيرایخ 

. ةراسخلاو ِحبرلا  ونيزاك 

مك  ، ىرخألا ةایحلابو  اب  ناميإلا  نود  نم 
َءلمو  ، نیفلات َنیمولكم  نوتومي  ءاسنو  ٍلاجر 
ةعجوم ٌصصغو  رعتسم  ٌراعُس  مھ  رودص 

... ىتش

: كلذل اعبتو 

نأ مكايإ   ، ينيدلا ناميإلا  نع  نوضرْعملا 
ُرمألا هریغو  اقول  لیجنإ  يف  ءاج  دقف   ، مھوھركت

مك نوملعي  ال  مھنوكل  كلذ  ؛  ءادعألا ةبحمب 
الإو ؛  هلالج َّلج  قلاخلا  ةسكاعمب  نورطاخي 
هنأش نم  ام  ّلك  اوبلاغيو  اوھجاوي  نأ  مھل  فیكف 

، نیملاعلا ِّبر  نع  هفوزع  نم  ّدحلملا  َئربُي  نأ 



، تانعطلاو ِفانصألا  ِةددعتملا  ِتاواقشلاك 
ِءایعلاكو  ، لاضعلا ِضارمألاو  ِرادقألا  ِتابرضكو 

يف نآلاو  انھ  ِدوجولا  نمو   ، تاذلاو انألا  نم 
 ... رادلا هذھ 

ناسنإلا رعذب  خرصي   ، لیق امك   ، ايوَك لیكشت 
َنانفلا اذھ  نأ  هانعمو  هللا،  نم  كورتملا 

نأ امأ   . لاّعفلا ِكراتلا  ِدوجوب  ُنمؤي  ناك  خماشلا 
وأ قلاخلا  نم  نیكورتم  ءایحألا  ُنحن  َنوكن 
ىلإ ُلوؤي  رمأف   ، هتياعرو ِهسنُأ  َلالظ  نیئیفتم 

... هناحبس هل  ُهرھظُن  يذلا  ءالولاو  ِّبحلا  رادقم 
. مالسلا ىكزأ  ةّمھفلا  ِةبلألا  ىلعو 

ىلع معطم  يف  ةثالث  ءاقدصأب  يئاقل  ءانثأ 
دحألا سادق  يروضحب  مھتربخأ   ، شینروكلا
ةسینك يف  بھار  ةبطخب  يمامتھاو  يضاملا 

اھیلع ينعلطأف   ، هتيوھ نع  مھتلأسو   ، اھتتعن
ةفاقث وذ  يعوسي  سقلا  نأ  ادكؤم  اموط 

، هؤالمز هنم  راغي   ، ةقئاف ةیباطخ  ةردقو  ةعساو 
رباكأ ضعب  هردص  ةعسو  هحاتفنا  ىلع  ظفحتيو 
يف يتبغر  نع  تربع   . ةیكیلوثاكلا ةیكرریھلا 
دراولا هشتین  رمأ  يف  هترواحمو  البقتسم  هئاقل 
ةنیفلا نیب  ناك  راكفأ  يف  كلذكو   ، همالك نمض 
يننأمط  . اھضرعو اھتراثإ  لجتري  ىرخألاو 

مث ؛  ةمداقلا يترايز  لالخ  نكمم  كلذ  نأ  يئبنم 



نسحتسُي هنأ  ملعأ   ، نوجش وذ  ثيدح  اننیب  راد 
ناك  ، ةیماصخ ةساِّسح  رومأ  ُبانتجا  هیف 

، رداقلا دبعو  جروجل  هطقن  ةراثإ  يف  قبسلا 
اھراثآو ايروس  يف  اھاحر  ةرئادلا  برحلا  اھمھأ 
ددھملا قارعلا  يف  عاضوألا  اذكو   ، نانبل ىلع 
لیجو  ، اھتسرطغو لیئارسإ  ربجتو   ، میسقتلاب
ُتزكر يذلا   ، ديدجلا ةینیطسلفلا  ةمواقملا 

يف ةیتاذلا  هتاردق  ةیمنت  ىلإ  هیعس  زاربإ  ىلع 
تاینقتلا نمو  ةعدارلا  ةوقلا  بابسأ  نم  نكمتلا 
لاصتإلا نونف  نم  امك   ، ةروظنملا ةیلاتقلا 

بسك  ... ةلعافلا ةعفانلا  ةسایسلا  قئارطو 
وھ  ، انبھذ امك   ، ةيربعلا ةلودلا  دض  ةلاد  كراعم 

ةبیھلا ةدوع  ىلع  ةمساحلا  تارشؤملا  نم 
ىلإ جتنملاو  ّصحملا  نِ داحتالا  حورو  ةماركلاو 
هل ام  لوح  مالكلا  راد  مث   ... ةیبرعلا بوعشلا 

ةيدرمتلا هتاكرحو  يبرعلا  ملاعلاب  ةلص 
هقرشم كاھنإ  يف  ةیشوبلا  اكيرمأ  ةیلوؤسمو 

اعرد ىصقألا  فنعلا  ىلع  لبُج  لیج  قلخو 
اھانركذ ىرخأو  اياضقلا  هذھ  يفو   . ةدیقعو

ةعیبط لوح  تافالخ  اننیب  ترھظ  امامل 
... ةیبرغ ىرخأو  ةیمیلقإ  ىوق  عم  تافلاحتلا 

نیقيدصلا تعدو   ، ءادغلا ةبجو  ءاھتنا  دعبو 
ىلع اندعاوتو   ، نیبعتم ايدب  نيذلا  نیینوراملا 

يقارعلا رداقلا  دبع  يتبحصب  لظو   ، بيرق ءاقل 



، ةیبرع تاودن  يف  هیلع  تفرعت  يذلا   ، لصألا
مكو  . اقفوم ابتاكو  نأش  اذ  افقثم  يل  ادبو 
: ریسك توصب  يل  ُّرِسي  هتعمس  نیح  تبجع 

هللا، دبع  يخأ  اي  ةميدقلا  انتقادص  قحو  - 
يل قبُت  مل  اھلك  ةقطنملاو  قارعلا  يف  انیسآم 

. يبدألا يراوشم  ةعباتمل  ةینھذ  ةحار  الو  اتقو 
لب ةياورلاو  رعشلا  يف  عادبإلا  ترجھ 
ام كل  لوقأ  لھ   ... مویلا ترصو   ، ينرجھ

؟ ترص

... يردص حربي  نل  كرمأو   ، يخأ اي  لق  ـ 

نخدي وھو  ينباجأو   ، تاظحل قيدصلا  ددرت 
: ةیبصعب

يف يملقب  شیعتأ   ، ورَكین هنومسي  نم  ترص  - 
ءايرثأ ضعبل  بتك  ىتحو  تالاقم  ةباتك 
دیعأ انایحأو  حَّلصأ  امك   ، زیبوشلاو ةسایسلا 
ةیصصق تاعومجمو  ةيرعش  نيواود  ةباتك 
ةرھشلا يف  نعمطي   ، تافرتم تادیسل 
انخيرات يف  ةيدكلاو  بسكتلا  باتُك   ... زئاوجلاو

، نوشیعتي مھصوصنب  اوناك  ميدقلا  يبدألا 
عیبأف انأ  امأ  ؛  اھباحصأ مھ  نولظي  مھنكل 
زوعلا ّرش  ينیقي  لام  ءاقل  يتیكلم 



يتحص ؟  اذھب يل  ىضرت  لھ   ... ةصاصخلاو
رخآ لمع  نع  تثحب  تنك  الإو   ، ریخب تسیل 
هبحأ ام  ىلإ  ةدوعلا  يل  حیتيو  يتاجاح  لفكي 

. رثكأ هیف  ثداحتنسو   ، ّهبحتو اقح 

هءايربك حرجي  رمأ  يف  مالكلا  نع  تضرعأ 
: لوقلاب تیفتكاف   ، هملؤيو

امك  ، جرفلا اھبقعیس  يخأ  اي  ةدشلا  يذھ  - 
اھزوجتس كنأ  نقوم  انأو   ، ةایحلا ُةنس  تضتقا 

. ديرتو لضفت  ام  زجنتو 

مسقأف  ، هتحرفأ ةیساوملا  يتاملك  نأ  بسحأ 
ينفرعي ىتح  هلزنم  يف  مویلا  هعم  ىشعتأ  نأ 

يف كلذ  لبق  يعم  لوجي  نأو   ، هلھأ ىلع 
. اھُراتخأ ىرخأ  قطانمو  ءارمحلا 

***

عم ًءاقل  يرشان  يل  مظن   ، ةیتوریبلا يمايأ  ءانثأ 
ينتحتاف أ ! اي  ِِنسح  تاذ   ، ةقومرم ةیفاحص 

اھدحو لمحتت  يقح  يف  هِّونم  لوقب 
هتیلوؤسم

نیب حجرأتم   ، ریبك بتاك  هللا،  اش  ام   ، َتنأ - 
... تاھيونتو زئاوج  وذ   ، ةولخلاو ةطلخلا 



: اروف تبقع 

امنإ  ، ّحص ةطلخلا  وأ  ةولخلا   ... يتدیس وفعلا  ـ 
تاھيونتلا امأ   . ماقملاو فرظلا  بسحب 

. رخف ، ال  زئاوجلاو

ّلوطملا باوجتسالا  لیجست  ةیفاحصلا  تمتأ 
نع امأ   ، راشتنالا ةعساو  ةیئاسن  ةلجمل 
الولو  . ةجفو يھ  ةشئاط   . اولأست الف  اھتلئسأ 
اھنع تعنتما  تنكل  اھتبحاص  نسح  ةعافش 
ينكل  . ىوري الو  ىوطي  ام  فنص  نم  اھنوكل 
اقفر رثألا : يف  تءاج  ةیصو  هعمو  اھبلط  تیبل 
ةغوارم نم  تعطتسا  ام  تلمعأف   ، ريراوقلاب

متخ ةداغلا  تأترا  كلذ  دعبو   . ةیناولھبو ةلتاخمو 
وھو  ، لبق نم  َّيلع  هؤاقلإ  قبس  لاؤسب  اھصن 

: صيوع ٍلیقث  رایع  نم 

؟ دولخلل كنم  ىقبیس  اذام   ، اریخأو - 

ةلماعملا دعاوق  ةاعارم  ىلع  يصرح  الول 
ٍةرماع ٍةكحضل  نانعلا  ُتقلطأ  ُتنكل   ، ةنسحلا
: باوجلا اذھب  ةلئاسلا  دمأ  نأ  َضوع   ، ةمراع

هيإ  ... ركفأ ينیعد  ؟  دولخلل ينم  ىقبیس  ام  - 
ىقبي نل   ، ينیقدص  ، ّينم فاطملا  رخآ  يف 

نع ةدرجم  ىورُت  تاملك  عضب  امبر  وأ   ... ءيش



، لوھجملل ةینبم  وأ  لوھجمل  ةبوسنم   ، يمسا
: امبرو بتاكلا  وأ  رعاشلا  لاق  امكو  فنص : نم 

. ىورُي امك  وأ   ، مھدحأ دنع  ءاج  امك 

نيوھتلا ُتلواح   ، يباوجل رھفكت  اھتيأر  ذإو 
: ةضيرع ةماستباب  افیضم   ، اھیلع

دولخلل ىقبیس  امبرل  يبتكاو : يلوق  وأ  - 
ِریقفلا يباوج  هنم  اصوصخ   ، اذھ انباوجتسا 

... يولُعلا يماتخلا  كلاؤس  ىلع  ّفاجلا 

، اھسوبع ديدبت  يف  قفوتأ  مل  لتاخملا  يمالكب 
: تفضأف

لیلكت كیلع  نآلا  ضرعأ   ، يتدیس  ، ِتئش نإ  - 
: كلاؤس يف  مسحلل  ةعرق  ءارجإب  ةسلجلا 
امل يدعب  ىقبي  هانمتأ  ام  اھیلع  بتكأ  ةقاطب 

ةقاطبو  ، هملعأ ال  دمأل  ولو   ، دولخلا هنیمست 
اھیف يللا  ةقاطبلا  رایتخاب  كیلع   ... ةغراف ءاضیب 

؟ كيأر هيإ   ... لصفلا باوجلا 

اھظفحأ المج  ُتربحف   ، لوبقلاب ةیخارتم  تأموأ 
: يلاتلاك تءاج   ، ةلمھملا يتاباتك  ىدحإ  نم 

عبطلابو ةریغص  ةفحت  يتایح  نم  لعجأ  نأ  »
لق وأ   ، لغاشلا َيلغش  ُنمكي  انھ   ، ةلمتكم ریغ 
الأ  ، يئاجر لك   ، يئاجرف اذل   ... يدوجو ىنعم 



امبو يحومج  حبكب  يسرع  ّيلع  اودسفت 
لامرلا فصاوع  يأ   ، ءيش ِّلك  ىلع  ادض  هابأتأ 

الو بھتس  اھنإ  نولوقت  دق  يتلا  ةیتاعلا  حايرلاو 
« اروثنم ءابھ  اھّریصتو  كیت  يتفحت  رمدتل  بير 

موتخم فرظ  يف  ةقاطب  لك  ُتعضو  اھدعبو  ... 
تكسمأ مث  الیلق  ُتددرت   . ةسیلجلل امھتمدقو 

. ةغرافلا ةقاطبلاب  اھیتأي  هب  اذإف  هتحتف   ، دحاوب
يمھس قطن  نذإ  اذھب  احرف : احرشنم  ُتفتھ 

، اھتيانع اھل  اركاش  بابلا  ىلإ  اھتعیش  مالسلاو !
يدرولا ةثانخ  ةموحرملا  باتك  ةءارقب  اھتحصنو 
عوضوملا لوح  اھتامولعم  قیمعتل  دمرسلا  يف 

الو  ، يعضاوت ىلع  ةیضار  ریغ  ْتفرصنا   . هتاذ
كرتشملا انصن  عضختس  اھنأ  يدنع  كش 

ةيرورض اھرظن  يف  يھ   ، تافیكتو تاليدعتل 
. عیبلاو قيوستلاو  ةراثإلا  ایند  يف 

، باوجتسالا كلذ  يف  هلوق  نسحتسأ  مل  ام 
امم رثكأو   ، اتقو ُتیضق  ينأ  وھ   ، ءاحيإلاب ولو 
متخلا ماتخ  يف  سیل  دولخلا  نأ  مھفل   ، مزلي
ٍةلیصأ ٍةركفو   ، ةایحو ِِلمع  ِةیضرف  الإ  ىوس 
نليرف ریبعتب  تكسُت  نأ  ردقت  ةّجیھم 

نأو  ،« فيرخلا تاجنماكل  ةديدملا  تاقھشلا  »
، لوفألا تامالع  دّدمم  لجأ  ىلإ  نكمأ  ام  َئجرت 

نایسنلا ِتافيرجتو   ، ضبقلا ِكلم  ِتاسبكو 
ٍلمأ ىلإ  ُقوتي  جاتن  ُّلك  يلاتلابو   . سمطلاو



مل اذإ  میقتسي  ال  ماودلا  ِضعب  وأ  ءاقبلا  يف 
، ةديدش ٌةقیلط  ِدولخلا  يف  ٌةبغر  هْمعدتو  هّذغي 

. ةجیتنلاو ِلوصحملا  ِنامض  ِءافتنا  عم 

ةیفاحصلل اذكھ  هب  ُتقطن  ول   ، مالكلا اذھو 
هطیسبتب ينتبلاطو  هتلكشتسال  ّةرغلا 

ام اذھو   ، اھمھف دق  ىلع  يأ   ، ةيداع تارابعب 
. هابأتأو هّجمأ  امو   ، هانعمو هنتم  ةلاحم  ُفسني ال 
لیبس ال   ، ةبعاكلا ةنتافلا  يذھ  عم   ، هیلعو

لبقتسم يف  ولو  يدجملا  ِعیفرلا  ِلصاوتلل 
! لیبس ... ال  مايألا
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انأ  ، تدرجت  ، ةیتوریبلا يتلحر  نم  يتدوع  دعب 
، هضعب وأ  جرفلا  عنصل   ، غرفتملا بتاكلا 
. ةوقو ملِح  نم  يل  ىّقبت  امو  يتاقاط  ُتذحشف 

ينأجاف ىتح   ، تلّغوتو ُتبثوتو  ُتضفتنا  نإ  امو 
ِّيط يف  َتنأ  لاقو : ِّيلو  وأ  میكحلا  هنأك  توص 
يف َتنأو   ، كمأ ِنطب  نم  َتغزب  ّذم  َكرمع 
َتنأو  ، تافآلاو ايالبلل  ًةضرع  رسُیلا  دنعو  ةبغرلا 
كب بھذتو   ، تارسملاو تاذللاب  بھذت 

! رذحلا َرذحلاف   . تاعبتلاو تاحئاجلا 

ّفقوت املو   . هدر ىلع  َوقأ  مل  رخآ  اًمالك  لاقو 
. تشھد هھیبنتلو   ، تلمأت

، قلطأ نذإ  اذنأھ   ، ةیقیقح تاصاصر  نع  اضوع 
ىلع ةیمھو  تاصاصر   ، ءيش لك  مغر 
يفعض نماكم  يف  ًةلثام  يتيدودحم 

: اھنوسدحت بير  ال  ةلصحملاو   . يصئاقنو
نمك تیحضأ   ، متخلا يفو   . ةنزحمو َيھ  ةليزھ 

. يناباي لثم  بسح   ، ةحورمب بابضلا  درط  ديري 
رفنتسا ْنإو  كلذ  عیطتسي  دحأ  ال   ، عبطلابو

. لضانو

كرتأو ملستسأ  ينأ  ّناظ  َّنَظي  نأ  ِراذح  امنإ 



ِتويز يف  ادیحو  ىلقتأ  وأ   ، رارجلا ىلع  لبحلا 
يحارتجا ىلع  مدنلاب  اضيرم   ، ةرئافلا يسأي 

ثدحي هنإ  لب  ؛  ةنیمث ٍصرف  ِعییضتو  ةحداف  ِِتالز 
نم يسفن  نیكمت  ىلع  انایحأ  مدْقُأ  نأ  يل 

ٍةجرفم تانكمم  نع  اھیف  ثحبأ   ، ةندُھ ِتاظحل 
ةلمتحم ٍتاضھنو  ِتاقتفت  اھنم  ُبقرتأ   ، ةحرفم

نم ِرھطتلاو  رماغلا  يعولا  ماقم  يغولبو 
نأ يوطم  ِّفلمك   ، هیلعو  . يتاخطلو يرادكأ 
، ّيرحلا ِدیحولا  ِثدحلا  نالعإ  عم  الإ   ، نوكأ
هنإ ریغلا : ِضعب  ةتفل  ةراثإب   ، زیجو ٍتقولو 

. يتوم

يتاحلمتسمو يفئارطو  تكن   ، اذكھو
َيھل  ، يسفنل اھیكحأ  ام  ابلاغ  يتلا   ، يصصقو
اھنإ  . بائتكإلاو مقّسلا  دض  يقايرت  ةباثمب 
يتلاب تقولل  يتیجزتو  ةبیطلا  يحير  دامس 

، ةديدجلا يتجوزك   ، اھنإو ؛  رسيأو ٌفخأ  َيھ 
. يرمع نم  ىقبت  ام  ىلع  ٍنیمأت  ُةداھش 

، ةميدقلا ةلیلخلاو  ةديدجلا  ةجوزلا  يذھ 
ةیعیبطلا اھتماستباب  ابجعم  امود  تنك   ، موثلك

، مادتسملا اھئودھو  قئاشلا  اھمالكو  ةقئارلا 
يتاروف دیعيو  يجازم  ُّنسحي  ام  اھنم  لھنأو 
انقفاوت  . لوقعملا اھبوسنم  ىلإ  يتاعافدناو 

، ابیش اناسأر  لعتشا  نأ  امل  اننارق  میسرت  ىلع 



ءيشب اھلمشأ  نأ  الإ  دشنت  ال  يھ  تسمأو 
اھتبحم ِّلكب  يتطاحإ  ءاقل   ، فطعلاو ةدوملا  نم 

. اھنانحو

اھجاوز ةاسأم  ركذ  بحت  الو  دلت  ال  يتلا   ، موثلك
تتاب ةقالعلا  اھعم   ، ريزنخ فلجأ  لجر  عم  لوألا 
نانحتلاو قافشإلا  يف  اساسأ  ةنماك 
نیلئاحلا دضاعتلاو  لفاكتلا  يف  امك  نیلدابتملا 

دیب  ، ةیسفنلاو ةيدسجلا  تاوبكلا  ةبلغ  نود 
رثكأ مھست   ، اًّنس ينم  لقألا  يھ   ، اھنأ
ةدوسم يف  هلوقأ  امم   ، ينعو اھنع  ؛  يطعتو

قوط يف  مزح  نبا  مامإلا  ةغیصب  يتاركذم 
اي ةلماك : اھرشن  يف  ةین  نود  نم  ولو   ، ةمامحلا

ِتامسبلاو ةموتكملا  نازحألا  ةدیس 
ِكردص يعضف   ، انیلإ ُتقولا  َدعص   ، ةموسرملا

، ىتلو اندنع  ُضئافلا  ُّبحلا  ُثیح   ، ُهلك َلمحلاو 
اننیب َنزحلا  ُثیح   ، ىلبيو ُقیضي  ٍقیتع  ٍءادرك 

... انامح يف  ُهمس  ُثفنيو   ، ىعفألاك ىعسي 
ِروتفلاو ّيَعلاب  ىحضأ  ُبیترلا و  ُتقولا  َعشعش 
نْھولا نيوھتل  انل  َحالس  الو  َدیشن  ال   ، انقشري
اھتبیھ نع  اعم  دوذلاو  رزآتلا  الإ   ، انعبر يف 

... انتمھو

، ةیقارلا ةینيدلا  ةفاقثلا  تاذ   ، ةجوزلا كلت 
لبق ةحارصلا  بجت  يل : سمھت  انایحأ  تراص 



دض ائیش  عیطتسأ  ُتمد ال  ام  هیلعو   ، ءيش َّيأ 
يدھج ىراصق  لذبأ  ينإف   ، مسجلا لھرت 
بِّوصأ ينارأ  ذئدنع   ... يتاكلمب كلذ  نم  ةاجنلل 
اربعم  ، رسلا يف  امھمھم   ، ضرألا ىلإ  َّينیع 
هتلجس  ، لھرتلا  ... ةتماصلا يتقفاوم  نع  اذكھ 
ةفحاز هتامالع  ُتنياع  نإ  ام  ةدَّسجملا  ةجحلاب 
ينكل  .. ّيلع سایقلاو  عباتتلابو   ، اھمسج ىلع 

يف ىقبي  اسمحتم : اھنذأ  يف  سمھأ  ُّتب 
. ةجھوتملا انبح  ىركذو  انیحور  بابش  انتبعج 

رھشأ ةعبرأ  ىوس  يعم  يضقت  موثلك  نكت  مل 
يف ةرواجم  اھیضمت  ةنسلا  ةیقبو   ، ةسمخ وأ 
ناكو  . لھألا ضعب  اھل  ثیح   ، ةسدقملا رايدلا 
ولو هیلع  ُتقفاوو   ، نارقلا دقع  يف  اھطرش  اذھ 

. بتكُي مل 

فیفختلا يخوت  نود  نم   ، انأطاوت انترشع  ءانثأ 
دنع علھلا  لب  فوخلا  ذبن  ىلع   ، ةاساوملا وأ 
نم بیصي   ، رمعلا يف  مدقتلا  نم  ضعبلا 

، تابیخلاو تاقافخإلاب  مھتایح  نونِزي  اوسمأ 
سیل  ، لوقت امك   ، ةلصحملا يفو  الامجإ  اذھو 

ِّلك علطم  دنع  اعم  انرص  اذل   . انلاح دمحلاو  
هحیتت ام  ىلع  لبقُنو  ةایحلا  لبقتسن  سمش 

ام اھنم  حتمنف   ، ةنینأمطو تارسم  نم  انل 
ضعب ىلإ  تالحر  نییضار : نیعناق  انعطتسا 



تالوج  ، ةیبنجأ ندم  ىلإ  ىرخأو  ةیبونجلا  انندم 
، ىرخأ تاءاضفو  شینروكلا  يف  ةیموي  هبش 
ثیح ةلضفملا  انمعاطم  دایتراب  ایعوبسأ  اھللكن 
انیلع يتأت  مث  ؛  فراعملا ضعب  انایحأ  سلاجن 
ُّمتھتو  ، ةباتكلاو لیصحتلا  ىلإ  اھیف  عطقنأ  مايأ 
ةیلزنم ىرخأو  ةيریخ  لامعأو  ةءارقلاب  يھ 
ىلع انبأد  دقو   . ةیفولا انتمداخ  جودخ  ةیعمب 

. اعابت تاونس  اذھ  ةایحلا  طمن 

ام ىلإ  موثلك  لیحر  دعوم  لولح  نیح  امأ 
راطملا ىلإ  اھبحصأ  ينإف   ، هیلع تقفاو 

، اھتبیغ لالخ   . يكابتراو ينزح  ابلاغم  اھعدوأو 
ىلع يوطنأ  تنك  مك   ، ةيدایتعالا لاعفألا  ادع 
انلصاوت ربع  اھسافنأ  ىركذو  اھلئاسر 

ٍبتك ىلع  اضيأو   ، ياكسلاب يرصبلا  يعمسلا 
يلغت يتركاذ  تناك  مكو  ةسیفن ! ٍةلیلج 

يل تثدح  تاعقاو  ىلإ  يب  عجرتو   ، ضیفتو
اھنأك  ، ةقاّفخ ًةيرط  َمویلا  يمامأ  ُلُثمتو   ، اقباس
ىسنأ نلف  سنأ  امھمو  بيرقلا ! سمألا  ُةدیلو 
اًدرجم ولو  اعيرس  هررحأو   ، اعابت يلي  ام  اھنم 

: قاقدلا هخيراوت  نع 

ئجت دق  ةياور 

لق  . اھأرقأ ملو  اھب  تعمس  ةریخألا  كتياورو  - ... 



؟ يشحت َّمع  يل 

هلھأ قطني  يبرع  رطق  نم  ةلئاسلا  نأ  تمھف 
نم ةلئسأ  امئاد  نجھتسأ   ، امومع  . انیش فاكلا 

يتلئاس عم  امأ   . اریثك اھنم  رفنأو  فنصلا  كاذ 
ةقایللا باب  نم  تیفتكا   ، خذاب ٍقدنف  نولاص  يف 
ةيدارإ ةيدجب  احشتم   ، غارفلا يف  قيدحتلاب 

ِریغ ٍراظتنا  دعب  ْنكل   . باوج نع  ثحبلا  يف 
: ديدش حاحلإب  ةركلا  دیعت  يھ  اھ   ، رمثم

؟ كتياور اذام  يشحت   ، معن - 

: ابیھتم ارذح  تبجأ 

... ىرخأو ءایشأ  نع  - 

: يقاطنتسا هبش  توصب  ّتدر 

زوجي ال  ؟  طبضلاب ءيش  يأ  نع  امنإ   ، معن - 
يف ركذا   ... ءيش ال  نعو  ءایشأ  نع  يشحت 

. اھسردو ةياورلا  ةدبز  تاملك 

الب ُتنكل   ، ةربتعملا اھتقانأو  يرغملا  اھلامج  الول 
ِدحوألا يباوج  ةدع  ٍغیصب  اددرم  اھترداغ  كش 

اھل لجترأ  ُتذخأ   ، هیلعو  . هلوق ِقباسلا   ، درفملا
ةیلزھ ةصق   ، يتياورب اقلطم  اھل  ةقالع  ةصق ال 



َةدقُع ال   ، نتم الو  َلكش  ال   ، ليذ الو  اھل  َسأر  ال 
ِِتاملكو ةبيرغ  روصب  اھتّقوز  ؛  ّلح الو 
يتعمتسم مامتھا  ينعجشي   ، ةحلمتسم

، ةموتكملا وأ  ةحيرصلا  اھُتاكحضو   ، غلابلا
. دیعسلا ذذلتملا  اھُرھظمو 

، ينايذھ جوأ  يف  انأو  ينتعطاق   ، ةأجف
، ةبیجعلا يتياور  َةیقب  اھیلع  َدرسأ  الأ  ينتجرتو 
انھ نم  اروف  بھذأس  تلاق : امك   ، اھنأل كلذو 
ِّزعألو يل  خسن  ةدع  يف  ةياورلا  يرتشأل 

. يتاقيدص

ًةمجھتم ةدیسلا  يل  تنفلت   ، ةعبس ٍمايأ  دعب 
مث  ، اھقح يف  ةنایخ  باكتراب  َيايإ  ًةمھتم   ، ّيلع
نع رَّفكأ  نأو   ، اھیلع يبصنب  فرتعأ  نأ  ينترمأ 

، اھل ُتيور  يتلا  ةصقلا  ةباتكب  ةنیشملا  يتلعف 
اھلاسرإ ّمث   ، ةیقرولا يتياور  يف  امامت  ةبئاغلاو 
. ةینورتكلإلا اھتبلع  ىلإ  تقو  برقأ  يف 

رمأ ةیبلت  ةتبلا  عطتسأ  مل  اھنومھفت  بابسأل 
امنإو  ، ةدارإ وأ  ةيانع  ءوس  َءارج  سیل   ، ةمیصخلا

. ةفعسملا ِةمھلملا  ِتازفحملا  ءافتنال 

، ةفسؤملا ةثداحلا  كلت  نایسن  نع  ازجاع 
: الثم  . ةنكمملا اھتاروطت  دحأ  لیختأ  تعرش 



َقلطم انئاك  تخسُم  دقو   ، اھُسفن ةأرملا 
تحت ينتفطتخا   ، ةیناودعلا َقئاف   ، ةمامدلا
نيدیلا ّدیقم  ينتنجسو   ، اھسدسمب ديدھتلا 

ثیح ةملظم  ةقلغم  ةرجح  يف  نیمدقلاو 
ةباتك نیبو  ةتماص  ةصاصرب  توملا  نیب  ينتّریخ 
امك  ، انھو  ... اھريرحت نع  ُتعنتما  يتلا  ةصقلا 

. ءيجت دق  ىرخأ  ٍةياورل  ٍرغم  ٌعوضوم  موقي   ، ّرقُأ

تألم  ، عضولاف ضاخملا  ریسیت  ىلإ  ایعسو 
فقسلا نم  ّيلدم  اھضعب   ، رتافدب يشارف 
ةكرحتملا مالقألا  نم  ُترفوو   ، كیمس ٍبنقب 

لق وأ  دصرتأ  تقفطف   ، يفكي ام  ةعاوطملا 
ِِتاصاھرا تدبت  ولو   ، اروصو اراكفأ  دیصتأ 

دیعب ةرمو   ، يمون لیبق  ةرم  اھربحأو   ، تاضموو
. هناھیتو ينھذ  دورش  ءانثأ  ةرمو   ، يظاقیتسا

ُتیضمأ ىرخأ  تائیھو  هتاھ  يتئیھ  ىلعو 
وأ  ، ةرياغم نوؤشب  اھنع  يھلتأ  ُتذخأ  مث   ، انمز
ارباص  ، ةیمویلا ةایحلا  جیجض  يف  ضوخلاب 
َومنت نأ  َةياورلا  ارظتنم   ، اھتلالمو اھتباتر  ىلع 

الإ  ، رخآ ٍراعشإ  ىتح   ، اھارأ الف   ، جضنتو
... ءيجت نأب  دعولاو  دینعلا  ِعنمتلا  نیب  ًةحجرأتم 

*

ةشيرو ملق  نیب 



ينیب كرتشم  ّيرعش  ِّيلیكشت  ضرعم  يف 
ةملكلا يذھ  ُتلق   ، ةلوجخ ٍةبوھوم  ةنانف  نیبو 

: ميدقتلا باب  نم 

، ةداسلاو تادیسلا  تارضح 

ُِبَثتو ةحوللا  ضھنت   ، ّيبحلا لباقتلا  اذھ  يف 
أطاوتتو ىھامتت  اھعمو   ، ّيویح جھو  يف 

وأ ةیسلدنأ  ایفارغیلاكب  ةدَّسجملا  دئاصقلا 
دجاوتم يئانث  ءاقترا  هُّنإ   . ةءورقم ةقئار  ةیبرغم 

، ءایشألاو تانئاكلل  فافش  كاردإ  ىلإ  انوعدي 
وحن بعصلا  يعسلا  ىلإ  اذھ  نم  قمعأ  لب 

ةعونتملا تابلقتلا  هاجت  هیلع  ُنحن  ام  ةقیقح 
اضيأ انل  ودبت  اھنكلو   ، اندھجُتو انب  صبرتت  يتلا 
نيذھ نیب  حجرأتلا   ... ةيوْلُع  ، ةشعنم  ، ةئشنُم
ریست ٍةایح  ِّلكل  ساسألا  أدبملا  وھ  نییصقألا 

ِتاقرافملا ةمحز  يف  اھّیقرتو  اھمخز  ىلإ 
ةضبانلا ةيرعشلا  ىؤرلا  كلت  ُةلمج   ... ضئاقنلاو
ةیبنجنملا  ، ةمغانتملا ةیلیكشتلا  فایطألاو 

ىتشب ةلاقثلل  ةيدحتملا   ، ومسلا ىلإ  اھعیمج 
المأو تاضھن  نذإ  مكل  ْنكتلف   ، اھیناعمو اھفونص 
نم بیصنلا  اذھ  رامثتساو  صالختسا  يف 

. مكتیناسنإ يف  يواثلا  يلاعتلا 

ةلاصأو يرھنلا  دھان  ةردتقملا  ةنانفلا  مساب 



، اجیھب ايرصب  ارفس  مكل  ىنمتن   ، يسفن نع 
تاملكلا ِملقو  لاكشألاو  ِناولألا  ِةشير  نیب 

. جیھبلا مكروضح  ىلع  ركش  فلأ   ... روصلاو

ُةيرصع ةرئاز  انیلإ  تمدقت   ، دعب نم  ةرشابمو 
يذھ تلأسو : تملسف   ، مادنھلاو ماوقلا 

؟ ينعت اذام   ، الثم ةحوللا 

ةھالبلاو ةیحطسلا  ىھتنم  يف  لاؤس  نع 
بسحب امستبم  وأ  اسباع  ُبیجأ  ام  ابلاغ   ، اذھك

ّيلإ ْتتفتلا   ... ينعت ءيش  ال  ماقملاو : يجازم 
نأ الإ  ّينم  ناك  امف   ، ةدجنتسم يتكيرش 
، ةحوللا تبجأف :  ، ربصلاو ةقایللاب  ُتیَّلحت 

ةدیصقلا يأ   ، اھتفیلح ىلع  لیحت   ، يتالوم
ىلع ةرظن  يتلئاس  ِتقلأ   ... اھبناجب ةقلعملا 
ىلع بحسنت  ةنانفلا  امیف  ىلوألا  اھتایبأ 
املو  . مھفرعت راوز  لابقتسال  اھیمدق  سوؤر 
ظافلأ مھفت  اھنأ  ةفسأتم  ةرئازلا  ينتأبنأ 

امك  ، ينسحلاب اھتلماع   ، اھیناعم نود  ةدیصقلا 
اھل ُتقفلف   ، تاماخف ِِتایصخشو  ٍةوسن  عم 

اھتّملسو  ، ءاوخلا َقئاف   ، بیكرتلا َّينوزلح  اباوج 
، ریغ ال  ةبیشق  ةلُحو  فرخزم  ٍفیلغت  يف  هايإ 
ىلع ۔  ابجع ! اي  ةرارحب  ينتركشو  اھاف  ترغفف 
ُّتعن ذئدنع   . ءيش ِّلك  مھف  يف  اھتعفن  ينوك 

، ةقزال ًةتباث  تلظ  اھنكل   ، لیتكوكلا ةلواط  اھل 



، اروط تاضورعملا  ىلإ  ونرتو  ةرات  ينقمرت 
ٌرفن ّيلع  لبقأ  لالسنالاب  ُتممھ  اذإ  ىتح 
دعب  ، ّدب يل  نكي  ملف   ، نیقلعم نیلئاس  طلتخم 
اھنأ ملعأ  ٍلمج  عضبب  هوفأ  نأ  نم   ، اوتكس نأ 

، مھسرخت وأ  مھقورت  دقف  الیلق  ولو  تبُعص  اذإ 
: تلق

اذھ وھ  تاملكلاو  لاكشألاو  ناولألا  ناجرھم 
مكلعل  ، مكتایتاذ ربع  هفحتب  اوبَّرشت  ضرعملا !
اسرع نكتلف   ... متلخد امك  ال  انھ  نم  نوجرخت 
قتفت ىلإ  الخدمو   ، مكنادجوو مكنیْعأل 

. مكنطاوب يف  ةنماكلا  ةینارونلا  مكصصح 
ةشيرو تازاجملاو  تاملكلا  ملق  نوكي  ذئلاحو 

... نیمآ  ، امھلعف مكیف  العف  دق  يتيزلا  لیكشتلا 

ةثاغإل تببھو   ، نیلمأتم عمجلا  تكرت  مث 
رّاوز ِتاحاضیتساو  ِتاراسفتسا  نم  يتكيرش 
عم اھتسناؤمل  وأ   ، تلباق نم  ةلكاش  ىلع 

عطقلا يف  رظنلا  نونعمي   ، ةلق مھو   ، نيرخآ
الو اھعم  نولعافتي   ، اھنوقوذتي  ، ةقلعملا

... ّلدو َّلق  امب  الإ  نوقطني 

*

زوجعلا ةضافتنا 



، رھظلا ُةسوقم   ، زوجع ٌةأرما  يقيرط  تضرتعا 
، ّلقأ وأ  هُرشع  الإ  ِّضیبملا  اھرعش  نم  َقبي  مل 

ًةكرحم  ، بْتعلاو ِخیبوتلا  ةجھلب  ينتبطاخف 
: اھاصع

، يتلطع مايأ  َّيلع  تدسفأ  كصوصنل  يتءارق  - 
! اذھ اي 

: اھتلأس  ، يفوخو يلوھذ  ابلاغم 

؟! يتالوم اي  فیكو  - 

ةرارملل كحدمو   ، تلاق  ، عورملا كمؤاشت  - 
قحلُتو  ، ناھذألا ثِّولت  كلاثمأ  تاحفص  توملاو !

! اذھ اي   ، نوزوألا ةقبطبو  لب  نیجسكُوألاب  ىذألا 

: اجرحتم اھترسفتسا 

؟ يتدیس  ، لمعلا امو  - 

: تباجأ رجاز  ّداح  ِ توصب 

... كيدي اھنع  عفرتو  كنم  ةباتكلا  َيلخُت  نأ  ـ 

: راذتعالا ِةجھلب  اھیلع  ّدرلا  ِ نم  ادب  دجأ  مل 

ِكنم بلطأ  مل   ، ةلجبملا يتئراق  اي   ، ينكل - 



. يلمُج َةاراجم  الو  يصوصن  لمح 

، ًةددھم يھجو  يف  اھاصع  زوجعلا  ِتعفر 
ًلفط ُبرھي   ، لیللا ِّزع  يف   ، امك اھنم  ُتبرھف 

. ءاطمش ٍةفیخم  ٍةینج  نم  بوعرم 

ىلع تبأد  يتّریعم  نأ  ُتملع   ، كلذ دعب  امايأ 
نم نیسلاجلا  وأ  نيراملا  ضعب  ةسكاشم 

اھتقيرط ناك  اذھ  اھلعف  نأو   ، نینانفلاو باتكلا 
ةسراممو  ، ةريرملا اھتدحو  ةعداخمل  ةعدتبملا 
اھیشالتو لئاھلا  اھمرھ  عم  يراوتلا  ةبعل 

. فحازلا

: يلاتلاك وھف  ّيلع  درو  زوجعلا  نع  ٍربخ  ُرخآ  امأ 
دحاو دھاش  اھأر   ، لیمج ِّيفیص  موي  علطم  يف 

اي قیمع  رحبلا  لھ  هتلأس :  ، ئطاشلا ىلع 
دق راحتنالا  نمز  نأ  نیقي  هلكو  اھباجأ  ؟  يدلو

يشملا ىلع  ِكتردقو   ، يتدیس  ، ِتنأ اھتاف :
مث  ، هنم تأضوتو  ءاملا  نم  تبرتقاف   ... هیف
حبست تلظو   ، تكلم امو  اھسابلب  رحبلا  تجلو 

ملف  ، امامت تفتخاو  رمحألا  طخلا  تدعت  ىتح 
اھئایشأ ىوس  هودشملا  دھاشلا  ةيؤرل  ّفلخت 
اھتلظمو ةیفیصلا  اھتعبق  جوملا : ىلع  ةیفاطلا 

مامأ يئارلا  دھش  اذھبو   . اھزاكعو ةیسمشلا 
. ةمكحملاف ئطاوشلا  ةطرش 



ةصقلا ةياھن  لیختأ  نأ  نم  نآلا  ينعنمي  اذامو 
يف نیكسملا  دھاشلا  الثم : ؟  رياغم وحن  ىلع 
دصقب  ، ٍساق قاطنتسال  عضخي   ، قیقحت ةفرغ 
ةَّنسُم ةأرما  ةثاغإ  نع  هضارعإب  فرتعي  نأ 
ىمغیف هینیع  مامأ  زوجعلا  زربت  ًةتغب  مث  ؛  قرغت
قالطإب نیقطنتسملا  رمأت  قیفي  نیحو   ، هیلع

ال هنأ  ةجحب  ةمھتلا  ءاغلإو  نینظلا  حارس 
تفاع كامسألاو  َتوحلا  نأو   ، موعلا نسحي 

ّطش ِ وحن  ثحبسف   ، نالو ًادھ  َجوملاو   ، اھمسج
... نامألاو ةاجنلا 

هریغو كاذ  لیختأ  نأ  نم  ينعنمي  اذام   ، معن
؟ ریثك
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مایق نم  ریخ   ، رثألا يف  ءاج  امك   ، ةعاس ركفت 
. ةلیل

المعم موي  لك  اھیضمأ  لاوط  ٌتاعاس  يھ 
اھیف فیكو   ، يتایح ويرانیس  يف  ریكفتلا 
نیمَّلعم  ، لسلستلاو نارودلا  نیب  ایلم  ُتحجرأت 

، يتاذ ىلع  ايوطنم   ، يتاباسح ِفشكل  ِِتافقوب 
يليو  . يتیمدآ سنج  نم  ٍةسینأ  ىلع  انایحأو 
رومأ يف  لمأتلا  هجزامي  وأ  َرُّكذتلا  َرُّكفتلا - 
ارزن وأ  اھضعب  تسمال  لبق  نم  نوكأ  دق  اياضقو 
يھ اھروغ  ربس  نود  نم  نكل   ، اھنم اریسي 
ناَّبإ تنك  امك  لّایملا  انأ  ّيلع  ةريرجلاو   . اھریغو

ِةعفادتملا ایندلا  ثادحأ  ءارو  يْرجلا  ىلإ  تارتف 
ِطویخب ِكسملا  يف  ُعماطلا   ، ةمحازتملا
لیلقلا ُتكردأف   ، اھقطنم ِنیجعو  اھجیسن 

. ریثكلا ينتافو 

ٍطابترا طقن  نع  اثحاب  يرمع  نم  اطسق  تفرص 
ٍءبع ِّلك  ُغارفإ  ينعسي  دق  ثیح   ، ءالخلا ملاعب 
هیف يل  رسیتي  ملاع  ؛  ّيفخ وأ  ٍرھاظ  ٍملأ  ِّلكو 

ِتاعفترم ِءام   ، ّيحلا ِكرابملا  ءاملاب  رّھطتلا 
ةرم مك   ، يثحب ءانثأو   ... قیفدلا ّرّینلا  دوجولا 



يف نابوذلاو  يلاعتلل  ابلط   ، ينیع ُتضمغأ 
يھتنمو ةبلصلا  يتاون  سمللو   ، يّترُس

ربع كردأ  مل   ، ِبلاغلا يف  ينكل  يتلداعم !
، ةمیقملا يتینب  ىوس  ةریثك  ِِتابذبذو  ٍجاومأ 
، ةدقاح  ، ةحقو  ، ةرخاس  ، ةرفنتسم حابشأو 

! هابلق ّرحاو 

اذنأھ  ، هیثلث ءاھز  رمعلا  نم  ُتغلب  دقو   ، مویلاو
يناسع  ، ةلصوبلا ُریغأو  ىمرملا  ُمسرأ  اریخأ 

ىلع دیلاو  نیعلا  اعضاو   ، يقابلا يثلثب  وجنأ 
عرفلاو ضَرعلا  نود   ، ىدجألاو ِلصألاو  ِرھوجلا 
عرقل اھاوسو   ، ةءارقلاو عالطإلل  تاعاس   . دّبزلاو
يلمأتلا سطغلاو  ةیكذلا  ةلزعلا  باوبأ 

. طشانلا

نأ احاتتفا  ّيلع  ناك   ، باوبألا مكلت  عرق  يف 
كرديرف ىلع  بساحملا  ِّبحملا  ةیحت  َيقلأ 
ينبذجي هتاباتك  يف  لظ  ام  ىلعو   ، هشتین
ُنأشلا اذھ  يف  امم  ٌضعب  اذھو   . يب يرغيو 

: يل ّنعي 

اذ اي   ، ةقلقلا ِةقیمعلا  كتعلط  ىلع  ٌمالس  نذإو 
رماطملاو زیلاھدلا  يف  بِّقنملا  بیصخلا  ِركفلا 

يذلا َتنأ  اي   ، يلاعألاو تاعفترملا  يفو 
رصعلا ةیجمھل  ةداضملا   ، ةذاخألا كتاباتكب 



ةديدملا َكتاھاقن  يكحت   ، دوجولا ةلاقتو 
. ةیتاذلا َكتایطختو 

يذھ ُّلكأ  مانملا : يف  َكتلأس  نأ  ةرم  ثدح  دقل 
يسآملا يذھو   ، تاُملُّظلاو ِملاظملا 

، تارایھنالاو روسكلا  يذھو   ، تاواقشلاو
؟ ىرخألا كلت  يباسح  نم  طقسُأ  ينديرتو 
: ابرغتسم َتلقو  نیفیثكلا  َكیبجاح  تسَّوق 
يھ نوكت  ىرخأ  ةایح   ، معن تبجأ : ؟ ! ىرخألا
نم اھاوسو   ، ىمسألاو َلدعألاو  َلمجألا 
بارس ضحم  اذھ  َتلق :  . ينسحلا فاصوألا 
يل ىَّنأو   - اذكھ اذھ  ناك  نإ  ُتْدَدَر : مھوو !
انأ الف   ، ىمظعلا انتماط  نذإ  هنإف  هتفرعم - !
، انایقلو اندعوم  مدعلا  يف  امنإو   ، تنأ الو  ُتزف 
رامق َكُضرف  لاق :  . اقحس انقحسيو  انرشحي 
طسو ٌدحو  ركفلا  كرحي  ٌناھر  لب  تلق : نبُجو !

نم ينیقي  ءيش  الو  اذھ  ؛  روھتلاو نبجلا  نیب 
كلثم لخدأ  نأ  نم  الو   ، كترتعا يتش  ِللع 
َتيوھ ذإ  امل   ، ةیسفنلا ضارمألل  ىفشم 
اسرف َتقناع  نأ  دعب   ، ونيروت يف  كیلع  ىمغم 

دق امو  ينباصأ  ام  لكو   . هالوم ُهّفنعي  ناك 
يمني امنإ  تاوبكو  ِءازرأ  نم  اددجم  ينبیصي 
يطخت نع  يزجعو  يمدآلا  يفعضب  يتفرعم 

رثؤأ اذل   . ىلعألا ِلماكلا  ناسنإلا  ىلإ  يتاذ 
اتوم ّينع  دعبُت  ةیناميإ  ةیضرفب  َذایللا  يتایحل 



، ةئيدر ةرخبأ  ينایكو  ينھذ  يفو   ، ينیتأي
ٌةعجوم ٌصصغ  يترجنحو  يردص  َءلمو 

... ةقناخ

معن لوق  ىلع  خماشلا  ُدحوتملا  اھيأ  يشحت 
كلو يل  فیك  نكل   . هلعفأ ابلاغ  ام  اذھو   ، ةایحلل
معن نذإو  ال؟ ! توملل : لوقي  نأ  ىثنأ  نبا  ِّيألو 
نیح توملل  معنو   ، اھناروفو اھضیف  نّايإ  ةایحلل 
ةقاطلا ُرُمضتو   ، لاصوألاو ءاضعألا  ُلتعت 

رش نامزلا  كّبنج  دقلو   . تاكلملاو ةيویحلا 
تنَّیل َتنك  امبرل   ، اھَتغلب ول  يتلا  ةخوخیشلا 

. اھتحقنو كفقاومو  كتالوقم  َضعب 

! لیلعلا ِمسجلاو  قئافلا  ِركفلا  وذ  هشتین 

اضيأ لُّضفأ   ، نيزوعملاو ءارقفلا  لصف  يف 
كعم َءاقبلا  ديرأ  ينأل   . كحاير َرجھو  كَعيدوت 

... ةحصلاو ِةایحلا  رفس  نم  ىرخأ  ٍلوصف  يف 
نيذلا كئلوأ  ىلإ  كئایلع  نم  عوجرلا  ُرثؤأ 
نُذألاف  . نيراھنملاو ءافعضلاو  عاعرلا  مھتیمسأ 
عاستإلا نم  يھ  اھايإ  ُةایحلا  ينتبھو  يتلا 
مھتصق ِةرياسم  ىلع  ُردقت  ُثیحب  ةیساسحلاو 
مھفاصتا ِةصق  ًاطیخ : اطیخو  ةدقع  ًةدقع 

نيدلل امك  ایجولاینیج  فعضللف   ... فعضلاب
؟ ينعمست لھ   ... قالخألاو



، ةقراخلا ةيؤرلاو  عدبملا  ركفلا  اذ  اي   ، دعبو
رعاشلاب هباجعإ  هتوغ  كترطاشم  اركاذ  لظأس 

؛ امومع برعلا  ةفاقثلو   ، يزاریش ظفاح  میظعلا 
نع لاجدلا  يف  كصنلا  رثكأ  اظفاح  لظأس  امك 
ىتحو كموق  ينب  نأو  امیس   ، مالسإلا ةراضح 
كتایح مايأ  هوربقأ  كجاتن  يف  نیصصختملا 
امثإ تفرتقا  هريرحت  يف  كنأك   ، هوبیغو اھدعبو 
اذھ كصن  أرقأ   . َّتغز ةداجلا  نعو   ، اركنم

شھدنأو  ، يبجع دادزي  ةرم  ِّلك  يفو   ، هلمأتأو
يذھو  ، اعَّقوم كمسابو  ارداص  كنع  هنوكل 

: هنم ةعطاس  روطس 

ةفاقثلا داصح  نم  ةیحیسملا  انتمرح  دقل  »
داصح نم  اضيأ  انتمرح  كلذ  دعبو   ، ةميدقلا

، ةیبرعلا اینابسإ  ةراضح  نإ   . ةیمالسإلا ةفاقثلا 
انساوح ىلإ  ةثدحتملا   ، اقح انم  ةبيرقلا 
ةضرُع تناك  دق   ، نانویلاو امور  نم  رثكأ  انتقئاذو 

!( - مادقأ ِّيأ  يف  رظنأ  الأ  رثؤأو   ) مادقألا سودل 
نم اھرون  تدمتسا  ةراضحلا  كلت  نأل  ؟  اذامل
لوقت اھنألو   ، ةیلوحف َزئارغ   ، ةیطارقتسرأ َزئارغ 
ةبذعلا ِةقرلا  ِقئارط  ىلإ  ةفاضإ   ، ةایحلل معن 

« ... ةیبرعلا ةایحلل 

ِملقلاو ةفاقثلا  لھأل  لوقأ  كنم  زیفحتب   ، اماتخ
: يلوح نم 



سفنتأل  ، مكبارسأ جراخ  ّدرغأل  ِلَھُمب  َّيلإ 
مث ينددھتي  ُوبرلاف  الإو   ، مكل اھرُطْسأ  ِِتاملكب 

: اھدكوأ  . سأیلا

نأ مكايإ   ، مھاوسو نییملقلاو  نیفقثملا  َرشعم 
! اوتومت

ُتوملاو بابسألا  ُددعتتو   ، لاجآ رامعألا  نودرت :
. دحاو

ةقئاذ ٍسفن  َّلك  ّنأ  ّيلع  ىفخي  لھ  بیجأ :
ال، هقئاذ ! ينأو  ٌسفن  مكلثم  ينأو   ، توملا
، نمكتو يتیصو  جردنت  طانملا  اذھ  يف  سیل 
نم مكرذحأ  نأ  يدصق  امنإو   ، موحت هلوح  الو 
ام اھیف  مكیلع  ٍضارمأب  ّيأ   ، يثبعلا توملا 

ثيولتو ةیلوحكلا  متدصح : امو  متیقسو  مترذب 
نع يھلتلاو   ، ةئيدرلا ةنخدألاب  نطاوبلا 

ذبانتلابو  ، ةمیمنلاو ةبیغلاب  ةشاشھلاو  فعضلا 
ِّلغلا ةریس  قانتعابو   ، لصاوتلا ءوسو 

فاصوألا يذھ  لكب  مكنأ  ذإ   ، ةفیسحلاو
لب نیّقوعم  ةایحلا  يف  نونوكت  لاعفألاو 

... ةيواخ ِِلخن  زاجعأك 

عوزنلا ابيرقت  اودقف  دق  مكرثكأ  نأ  نورت  متسلأ 
اودقف هعمو   ، ةئيرجلا ِةيرذجلا  تالءاسملا  ىلإ 



ىلع مھف   . شاھدإلاو ةأدابملا  ةردق  اضيأ 
ول امك   ، مھبقرتنو مھعقوتن  ثیح  كانھ  ماودلا 
دجن ال  اذھل   . رخآ وأ  وحنب  ةجمربم  رصانع  مھنأ 

، ةداعلل نیقراخ  ءاسنو  الاجر  اردان  الإ  مھنیب 
ناطلسل ضراعم  ٌظفاحم  الثم :  ، نيرِھبُم

وأ  ، ءایحألا ىلع  فلسلا  ةنمیھو  يضاملا 
هادؤم ناك  نإ  بيرغت  لكل  مواقم  ٌيثادح 
يلاتلابو رْجَحلاو  يعبتلا  ءالولاو  بالتسالا 

.. قلخلاو ةردابملا  نع  زجعلا 

يف نوسمغني  مكبلغأ  نأ  نوركنت  لھو   ، اذھ
وھسلا ِبابق  تحت  نومیقیف   ، لومخلاو ِدایحلا 
ةیناسنإلا  ، مومھلاو ِنوؤشلا  نع  ِةلفغلاو 
نوعجاضي الامجإ  مھنإ  ؟  ةماعلاو اھنم  ةیفاقثلاو 

لوقي  ، فوخلا عجاضي  نمل  ةایح  الو   ) فوخلا
، كراعم ضوخ  نود  نم  ولو   ، نوعزنيو لثملا )

مھقئادح حلفب  مامتھالاو  ركبملا  دعاقتلا  ىلإ 
هشتین اي  كفصو  مھیلع  حُّصیف   ، ةصاخلا

، نوسلكتم سانأ  مھنإ  : » نيراھنملا نیلحنملل 
اوریصي نأ  ادحاو : ائیش  الإ  نوشخي  ال   ، نوفلات
مھتاعبرمب نیمتحم  نوسمي  اذكھو  نیعاو .»

يف اجاوفأ  اجاوفأ  نیلخاد   ، مھناطیحو
ِّينطاب ٍشالتب  نیباصم   ،« مھسوؤر قاوسأ  »

امك  ، ءابدج ةمیقع  ةیلازعناو  ءامص  ٍةیشامكناو 
ةبلاس ٍةیبذاج  َلاقثأ  وأ  ةيدیلج  ِِتاونس  نأ  ول 



. رومضلاو ةبھرلاب  مھبرضو  مھیصخ  ىلإ  ّتدأ 
يبأ فصو  مھیلع  ُّحصي  نوئفطنمل ! نذإ  مھنإ 

اي ْدصاقملا / يذ  اومھفا  : » يرتششلا نسحلا 
ول ْنكت  فیك  ْدِِعاق / َّلظ  نم  َّنإ  هدارإلا // َلْیھُأ 

قزحلا هلو  دھاجملل / دوعسلا  هدّایس //
« ... هداع

*

ةنمزألا ربع  رخُأ  ءاقدصأ  هشتین  ىوس  يل 
ام ابلاغو   ، يتنازخ يف  مھراثآ  داترأ   ، ةنكمألاو
نایح وبأ  مھنمو   ، ينادجوو ينھذ  يف  مھلثمتأ 
ءاطغلا فشك  اراصتخا  نآلا  ديرأ  امیف  يدیحوتلا 

. امامل ولو  هنییبتو  هنع 

َّيف للحت  مل  يتلا   ، ركذلا ةقباسلا  يتللحم  عم 
نم ْتجتنتسا  امل  ينعسي  اھُتقو  ناك  ول   ، ائیش

ةیفارغیلتلا اھتلئسأ  ىلع  ةعيرسلا  يتبوجأ 
هراك وأ  بورتنزیملا  ليافورب  نم  بيرق  ينأ 

يطسو يف  مھیلع  يلابقإ  ةلقل  ارظن   ، سانلا
هذھ ءوس  تّلوأ  اھنأ  حجارلاو   . ّيلع مھلابقإو 
ىلإ ظوحلملا  يلیمل  يضيوعت  عفادك  ةقالعلا 
َةقادص اضيأ  ُتولب  ينأ  حصألاو   . رخآلا سنجلا 

نم ةعطقتم  تارتف  لالخ  اھتبرجو   ، يلاثمأ
نبا ةحیصن  كلذ  يف  يتيآو   . يتلوھكو يبابش 



َكضھنت ال  نم  ْبحصت  ال   » يردنكسلا هللا  ءاطع 
ءالمزلا بستحأ  ال  ينإف  اذكھو  «. ... هلاح

ىلع ةوالع   ، مھھابشأو ءاقدصألا  فاصنأو 
ردغلاب نیعبطتملاو   ، قافنلاو يفلزلا  يفرتحم 
تاقالعلا يعقنتسمو   ، تیقملا قوقعلاو 

، مھنع يماحي  نم  نولذخي  ٍطاھرأو   ، میقلاو
ٌقحت نمم  ىقبي  ال  يلاتلابو  ؛  ریثك كلذ  ىوسو 
مودت  ، ةلیلق ٍةلق  ىوس  ةقادصلا  ةفص  مھیلع 

وأ اھتقاط  فزنتست  نأ  ىلإ  ةقالعلا  مھضعب  عم 
ِتوملاك  ، رخآ وأ  ٍببسب  رصْقت  دقو   ، برختو ىلبت 
رئاصملا ِنيابت  نع  مجانلا  ِدعابتلاو   ، ئجافملا

. حلاصملاو تاھجولاو  لبسلا  ِبراضتو 

هتززعأ قيدص  اذھ  كاذ : ضعب  ىلع  ةلثمأكو 
، انيدل ام  َنسحأو  حصنلاو  َةبحملا  انيداھت   ، ٍخأك
، ةیبدألا هتبھومو  هتمیكش  ةوقب  ابجعم  تنكو 
كرت نود  نم   ، دیع ِموي  َحابص  ارحتنم  تام  هنكل 
دجأ ملف  اھیصقت  تلواح   ، هیعاودو هفورظب  ءابنإ 
هسفن ىلع  هنارود  يلاوت  هفرعأ : امم  رثكأ 

ءّارج كلذو   ، لتعملا همسجو  ةمودصملا 
هقافر اھنع  ثّدح  ةیجاوزو  ةیمارغ  تاقافخإ 

نع لاق  اممو   ، اھنأش يف  ينلسارو  نیبرقألا 
: فصو امك  اریثأتو  ةأطو  اھدشأ 

ةقئاف ةفیضم  يذھ  هللا،  دبع  يزيزع  اي  »]...[



ْتظحال  ، ناریطلا ءاوجأ  يلاعأ  يف   ، لامجلا
: ةمستبم ةفطلتم  ينتلأسف   ، اھیلإ يرظن  َلیم 

نمألا ِكھجو  لّمأت  ؟  يدیس ائیش  ّدوت  لھ 
يبارطضا بلاغأ  ىتح   ، تبجأ  ، ءاضولا

ةئداھ تدر   . عقاو وھ  ام  ردقب  لوقعماللا 
، ةیئاوھ تابطم  كانھ  سیل   ، نكل ةنئَمطم :
اي ذاّخألا  ِكنسح  لب  تلق :  ... ةقیفر ةبیط  حيرلاو 
... ينجرخي يروط  نعو  ينحزحزي  يتسنآ 
ىلإ تداعو   ، ةقفشم ةماستبا  ةفیضملا  تدبأ 
ةنازرلا ُتمزلف  انأ  امأ   . ةداتعملا اھماھم  ةلوازم 
ةئفادلا اھتاملك  ىلع  ايوطنم   ، بدألا َنسحو 

َّيلع ُدوجت  اھلعل  ةمون  ةدوارم  يف  اذخآ   ، ةیكزلا
وأ ُترعش  دقلو   ... ماقملاو َفقوملا  ُقفاوت  ايؤرب 
يدخ سمالت  ةمعانلا  اھدیب  اھنأ  تمھوت  امبر 
اھتفداص نأ  رادقألا  تءاشو   . ينرثدت ةءالمب  مث 
انقثوو انفراعتف   ، ينالخ دحأ  فافز  لفح  يف 

مدي مل  جاوز  ىلإ  اعيرس  انب  تضفأ  ىتح  ةلصلا 
بعاتملاب ةلفاح  ةنس  نم  رثكأ 

« ... تانحاشملاو

يغیلبت يف  هنم  ينءاج  امم   ، ةیناث ةلاح  هذھو 
: اھنع

بجعأ قئافلا  اھیعوب  ُتلز  ام  ةارما  يذھو 
َلثم ءانسح  ِتنأ  اھُتفداص : َموي  اھتبطاخ   . رھبناو



. بكوك َلثم  ةرخاس : ًةیخارتم  ينتلأس  بكوك !
جاوفأ  ... مامتلا ردبلا   ، اعبط رمقلا  تبجأ : ؟  وھ ام 
هلامج داشنإ  يف  اورابت  روصعلا  ربع  ءارعشلا 

يف رحاسلا  همغانتو   ، رھابلا هرونو   ، ّيلعلا
ِنیعلل يھ  تافص  اھعیمجو   ، ةیسمشلا ةرجملا 
يحيدمب ةلعفنم  ریغ   ... ّةرسمو ةنتف  بلقلاو 

اسرد ينیقلت  ىلإ  ةأرملا  يذھ  ْترداب   ، يئانغلا
اي  ، كتاھيونت تلاق :  . ءامش ٍةنطفو  بقاث  ٍءاكذ  اذ 
نأ ملعإ  نكل   . لبق نم  اھلثم  تعمس   ، دیس
مویلا رخأتي  نل   ، كمعز بسح   ، يرمقلا يلامج 

وأ ةیفتاھ  ةلاسرب  دیعب  نم  هحدمتس  هیف  يذلا 
، توند ّينم  اذإ  كاذتقو  كنأل   . ةینورتكلإ
يذ ِریغ   ، لحاق يرمق  دھشمب  هبشأ  يندجتس 
نم داز  اذھ  بیجعلا  اھمالك   ... ءام الو  ةرضخ 

: تلاق  . اھدي تبلط  اعفدنم   . اھبح يف  يرامغنا 
الو هیف  دعس  ال  امب  انتمسق  تتأف  انبرج   . برجن

« ... انقرتفاف  ، هل َّدرم 

هتلمش قيدص  اذھ   ، ءوسلا باحص  لجس  يفو 
هنأ ةدم  دعب  تفشتكاف   ، يتدومو يفطعب 
حطبني  ، ديدع رو  موادم  نوؤخو  لاتحم  بّاصن 
ءاضق َءاقل   ، مادقألا تحت  نم  ضرألا  سحليو 

، ةدايزو اذھ  نيرقو   . ةصاخلا هبرآمو  هتاجاح 
يف نعطلا  هصصخت  ناك   ، ةزیجو ةدمل  هتفرع 
نم ىلإ  ةءاسإلاو   ، خاخفلا بصنو  رھظلا 



ال هنإ  اليوط  هورشاع  نم  لوقي  ؛  هیلإ نسحأ 
نیح الإ  اھتعتمو  اھتحار  ءاعو  يف  هسفن  دجي 

تاياذإلا عاونأ  ىتش  قاحلإ  يف  تیمتسي 
، مھنیب ةقرفلاو  قاقشلا  روذب  عرزو  نيرخآلاب 

عنِقتسملاو عیكلا  اھنم   ، ءامسأ هیلع  اوقلطأف 
... ريزنخلاو

اعم انقذ   ، میمح ٌبحاص  اذھ   ، ارخآ سیلو  اریخأو 
يف ةاضمملا  تاعاسلاب  اندعسو   ، ّرملاو َولحلا 

ةیمارغلا تارماغملاو  يسایسلا  لاضنلا 
يف ایلعلا  هتسارد  ىھنأ  اذإ  ىتح   ، ةرباعلا
شغلا ىلإ  هلیم  قتفت   ، سيرابب ةراجتلل  دھعم 
هُتعيرش  ، يلام ٍشحو  ىلإ  ّلوحتف  وطسلاو 
ةمخضلا حابرألا  بلجو  تاقفصلا  حبر  يف 

ضرفت لاغدأ  قاوسألا  افتاھ : اھصخلي  هتكرشل 
نأ امإ  اھزربأ :  ، ّهلك داصتقإلا  ىلع  اھنیناوق 
، تاصروبلا میق  الإ  هدنع  ّمیق  الو   ، لكؤُت وأ  لكأت 
لك دنع   ... ءارھو ةفارخ  تایقالخألاك  اھاوس  امو 
، أضوتي نأ  ضوع  شودتي   ، ةیبھذ ةیحبر  ةصرف 

ةیعدألاب هتریقع  عفرب  متخيو   ، رصقيو يلصي 
ايونعم لاتغيو  ةمھم  تاقفص  بسكي  امیك   ، هل
ُيعن هءاج  ذإ  هنإ  يل  لیق   ... نيرطخ نیسفانم 
ىلع هیمدقبو  هتدضنم  ىلع  هيدیب  َطبخ   ، همأ
رخآ اموي  زوجعلا  يذھ  دجت  مل  اخراص : ضرألا 
اذھ ریقحلا  ٌقاعلا  هكولس  ينركذو  تومتل !



ناك ذإ   ، انبابش مايأ  هتاقیشعل  هتلماعم  ءوسب 
ریغي امك  نھرییغت  ىلع  هتردقب  يھابتي 
جيوزت يف  هتبھومب  اضيأو   ، هبراوج وأ  هناصمق 

افلس نررمي  نأ  ةطيرش   ، هتیعدأب سناوعلا 
اھذبن ةدحاو  نع  كاذدھع  يل  ىكح  دقو   . هتحت

اھب راجت  تناك  ذُّذلت  ةملك  نم  الإ  امامت  اھیسنو 
نع اھّقرف  ىرخأ  نعو  هالْحام ! اھعجاضي : وھو 
هلالذإ ةیغب  ءادشألا  هیسفانم  ِدحأ  اھجوز 

، دعو امك  اھجوزتي  ملو  اھب  ثبع  مث   ، هئاصقإو
ةنایخ بكترت   ، اھجوز تناخ  ذإ  اھنأ  هتجحو 
ةرشع يف  هراعش   .. اھتیحض وھ  نوكي  ىرخأ 

، تاجوزلا ددعتل  ال  هب : رھجي  لظ  يذلا   ، ءاسنلا
. تاقیشعلا ذاختال  معن 

نع رتفي  ال  يتیعمب  ناك   ، انلباقت ةرم  رخآ  يفو 
امك  ، ةدحاو اھنم   ، ىرخأ يقلتو  تاملاكم  ءارجإ 
عیبب هیلع  تراشأ   ، هلامعأ ةدیس  عم   ، ربخأ
ضرعب اھل  ِصیخرتلاو   ، ىرخأ ءارشو  موھس 
تلخد اھنوكل   ، عیبلا ىلع  طابرلا  ةيدابب  هل  ضرأ 

يف فرصتلاب  اھل  نذأف   ، يرضحلا رادملا  يف 
متي امثير  ضرألا  رمأ  يف  اھلھمتساو   ، موھسلا
دعبو  . اھفالتإو اھنم  ةبيرقلا  حیفصلا  رود  ریمدت 
ةلصلا عطق  ىلإ  ْترداب   ، مايأ ةعضبب  كاذ 

ئیس نم  يروظنم  يف  اعيرس  راس  قيدصب 
ىتح لاملا  ةدابعو  عشجلا  هرطبأو   ، أوسأ ىلإ 



يف هلاثمأو   . هقالخأ داسفب  هتیناسنإ  تدسف 
مھل لیبس  الو  مھبویع  نوعي  ، ال  رثُك نامزلا  اذھ 

، يبیغ ددم  وأ  ةزجعمب  لصحي  نأ  الإ  اھحالصإل 
!. تاھیھ َتاھیھو 

ةفداصم ترثع   ، ةليوط نینس  دعب   ، موي تاذو 
ءاج  ، تافوذحملا ةبلع  يف  ریخألا  هلیميإ  ىلع 
لھو  . ءاسنلل يتلماعم  ءوس  ّيلع  بیعت  هیف :
نكت ملأ  ؟  ناسحإلاو ریخلا  َكلم  نھعم  كنأ  نظت 
ردق تالیلخلا  نیب  عمجتو   ، كلتب هذھ  لّدبت  ريزك 
رخآ ةرئاطلاب  كرافسأ  يف  نكت  ملأ  ؟  كدھج
وأ ةلیمج  بنج  كدعقم  ریختت  ىتح   ، نیبكارلا
امف  ، ةدم كنع  اھتذخأ  هتاھ  كتینقت  ؟  ةحیلم

! تنأ امأ   ... ةسئاب ةریصق  تاقالع  ىوس  تینج 

هنأ ذإ   ، عیكللا ِسّبلملا  ىلع  كاذنیح  بجأ  مل 
تنك  ، هرثأ تدقف  ميدق  قيدص  ةلاح  يب  قصلأ 
رفسلا نم  يضرملا  هفوخ  ةصق  هل  تیكح 
ءاوجألا يف  اوناك  هلثم  نمل  افالخو   ، ةرئاطلاب

وھ ناك   ، نوركسي وأ  تانكسم  نومھتلي  ایلعلا 
هوجو نم  هرطاخو  هباصعأ  ةنیكس  مھلتسي 
اھتابحاص تاملك  نمو   ، ةمساب ٍةرضان   ، تایناد

يف نھضعب  تاسطغ  اھفقوت  دق   ، تابیطلا
اھعبتت دق  وأ   ، قیمع مون  يف  وأ  ةءارقلا 
ابلاغو  . تاقرفتمو ةنھار  عیضاوم  يف  تاشدرد 



نم الإ   ، ةلحرلا ةياھنب  ءيش  لك  يھتني  ام 
. اّم نمزل  اھدعب  ام  اھل  نوكي  ةردان  ّدج  تالاح 

... هتجوز ىلع  قيدصلا  كلذ  ّفرعت  اذكھو 

سوفنلا يوذ  نم  الامجإ  مھ  ءوسلا ! باحص 
ىلإ مھقئالع  يف  نولیمي   ، ةیناودعلا ةلیلعلا 

، اعبطتو اعبط  مھسناجيو  مھئطاوي  ال  نم  يفن 
اھحاتفناو رودصلا  ةعس  يلوأ  نم  مھ  نيذلا  يأ 

امود نوموري   ، هتنطفو لقعلا  ةقرو  بلقلا  ءاكذو 
ىلإ اثیثح  نوعسيو  مھئواسمل  داجلا  يصقتلا 
مھئابرق نم  انلعُج   ، اھنم افشلاف  اھنيوھت 

. مھنارقأو

نم ىرخأ  اھتبقعأ  تاونس  ِعضب  َّيلع  تضم 
ةبعتملا قئالعلا  اعابت  عطقأ  انأو   ، اھفنص

: يدیحوتلا ناسل  ىلع  ُّرقأ  ُتب  ىتح   ، ةمیمدلا
، َقيدص هنأب ال  َقثن  نأ  يغبني  ءيش  لك  لبقو  »

هدقن تّیكز  امك   ،« قيدصب ُهبشتي  نم  الو 
هنأ الإ   ، تنأ وھ  قيدصلا  : » لئاقلا وطسرأل 

: يبنتملا قيدصت  ارثؤم   ،« كُریغ ِصخشلاب 
ُلمجتلا رُثك  نإو  ّيلخ / َتلق  نم  تنأ ال  كْلیلخ  »

هیلع يتأ  هسفن  وطسرأ  نأ  عم  اذھ  ُمالكلاو .»
سیل لب   ، ءاقدصأ اي  : » هانعم امب  هیف  حاص  ُُتقو 

!« ءاقدصأ كانھ 



نإ ىتح   ، دّدجتو ةلاحلا  كلتب  يدھع  لاطو 
نم ترص  ينإ  نولوقي  اوتاب  يمادق  اباحص 

ذجاونلاب ُضعأ   ، ةضراعلا ديدش  وأ   ، ةببِّدلا فنص 
اذكھو  . كلذ ریغو   ، يلاغأو ئدابملا  ىلع 
جراخ نْیلزتعم  ةقادص  يف  يتيافك  ُتلعج 

لسارتأو  ، امھتاباتكو اھملاح  ينضھنُت   ، يتنيدم
اضيأ يتيافك  ُتلعج  امك  ؛  رخآل نیح  نم  امھعم 
تایكذلا نع  الضف   ، دعابأ ٍءاقدصأ  يف 

، عانتقإلاو رایتخإلا  ثیح  نم  اذھو   ، تاقحتسملا
. ناولسلاو ضيوعتلا  َءاغتبا  سیلو 

وھ اندوسي  يذلا  ِسومانلا  ِنوكل  فسآ  مكو 
! ةردنلا

! ةیفولا ةصلاخلا  ُتاقادصلا  يھ  ٌةردان 

ٍةایح ِعیباني  ىلإ  تاوذلا  ّلوحت  يتلا  يھ  ةردان 
ُعلدنت ِِلعش  ىلإو   ، ةیحيرألاو نسحلاب  ةحفاط 

! ةبحمو اقوشو  انانح 

نع ةیھلتلا  يف  اوحجرأت  ارثُك  اماوقأ  تفرع  دقو 
ِةیجزتو ريرمتلاو  ةنداھملا  نیب  ةردنلا  ناطلس 
. ريدختلاو ِكُّتھتلاو  ِوغللا  ِةنكمأ  يف  ِتقولا 

نم يل  ناك  ام  ركذأ   ، دعابألا ءاقدصألا  ةرئاد  يف 
يبیل دحاو  عم  يتش  نوؤش  يف  تالسارم 



يف اھزربأ   ، ينمي رخآو  يندیس  يف  میقم 
! - قشلا ام  كاردأ  امو   - ىثنألاو ركذلا  ِّقش 
نم  ، ناقيدصلا دكأ  امك   ، َّلضأو َّلض  اھتراصعو :

ةغیصب لاجرلا ) يف  امك   ) ءاسنلا يف  ملكت 
ال هیلعو   ، ةصارتملا ةلتكلاو  دَّحوملا  عمجلا 

. وجھلا الو  يدجي  وحنلا  اذھ  ىلع  َّنھحيدم 

مسحلا غیص  ابنجتم   ، رمألا يف  يولدب  تیلدأ 
نیح رواھنبوش  مكح  وھ  ٍغال  تلقف :  ، عطقلاو
ٍراكفأو ليوط  ٍرعَش  تاوذ  ءاسنلا  لوقي :
ةلیقع ةأرملا  هشتین  رابتعا  اضيأ  ٍغالو  »؛  ةریصق
مھنوك نم  نومقتني   ، هدنع  ، سانلا  » ؛ ناطیشلا
ىناوتي نلف   ، نھل هتھارك  ةھج  نمو   ،« نویحي

. ریغ ال  ةوسن  نھنوك  نم  نرأثي  نھنأ  ءاعدا  يف 
، ةدح ىلع  هشتین  ةلاح  يف  الثم  انرظن  ولو 

اھبحاص تاقالع  يف  اھرسفي  ام  اندجول 
هتخأ عم  اھنم  ىھدأو   ، همأ عم  ةيواسأملا 

، اھضغبي ناك  يتلا   ، رتسروف تیبازیلإ   ، ةبیھرلا
ایجولويديإ دضع  ةيوقت  ىلإ  هتوم  دعب  تعسو 

ًةروتبم  ، هركف نم  میھافمب  ةدعاصلا  ةيزانلا 
عم اذھ  ؛  اھقایسو اھطانم  نم  اعازتنا  ةعزتنمو 
زیحت ببسب  رینجاف  راشيرب  هتقالع  خسف  هنأ 
فییكتو ثلاثلا  شيارلل  راقیسوملا  اذھ 
ةيزانلا ةیشحول  هاقیسوم  نم  تافیلوت 
لشف دقف  يمولاس  وُل  عم  امأ  ؛  اھتوربجو



، اھترشاعمب هملح  رخبتو   ، اھل هشتین  قشع 
ةراعدلا تویب  دایترا  ىلإ  هلیم  أشن  مث  نمو 

ىدأف  ، ةعتملل ةعلس  نع  ةرابع  ةأرملا  ثیح 
ّدلوت اذكھو   ... سلفِّسلاب ةباصإلا  ىلإ  هب  رمألا 
ةھارك يفو   ، عرعرتو ينیجوزیملا  هعوزن 

. مّمع ذإ  فَّرطت  ءاسنلا 

نم قلطني  نأ  نم  ولخي  الف   ، حيدملا باطخ  امأ 
، رمعلا ةقیفرو  ةدحاولا  ةجوزلل  ءافوو  ِّبح  ةلاح 

هقشع ِةرمغ  يف  نوغارأ  يول  رعاشلاب  تضفأ 
لبقتسم ةأرملا   » ریھشلا هنالعإ  ىلإ  ازلإل 

ِِلزغ ىلإ  لوحتي  نأ  باطخلا  كلذل  امك  »؛  لجرلا
روحميو ةأرملا  ُّدبعتي   ، رفاس ِّيددعت  ِّيرضح 
تاتوبكملا اھیف  رجفي  ام  َّدح  ىلإو   ، اھلوح ةایحلا 

يبأ نب  رمع  عم  رمألا  ناك  املثم   ، يلاغيو
اذوخأم ينابق  رازن  رعش  نم  ریثك  يفو   ، ةعیبر
نيرشع : » نھقئالع ججل  يفو  نھلامج  رحسب 

/ تّبرج ةأرما  فلأ  نيرشع  تببحأ /  ٍةأرما  َفلأ 
ينأ ُترعش  يتبیبح /  اي  ِكیف  ُتیقتلا  امدنعو 
يدھع ينمیلا : قيدصلا  ّقلعو  « ... تأدب دق  َنآلا 

، ةرثكلاو ددعتلا  ىلع  ةلالدلل  ٍفاك  فلألا  مقرب 
ىلع ةیصع  ةقراخ  ةغلابمف  فلأ  نورشعلا  امأ 

! قوذلاو ِلوبقلا 

نسحي  ، روكذملاك ِّيویح  نأش  يف  ال،  ال 



انایحأ هونص  يذلا  میمعتلا  ضوع  صیصختلا 
تالاحلا ةغلب  هیف  ءرملا  ثدحتي   ، میتعتلا

، ةیلیلحتلا تایناسفنلا  يف  امك   ، تانیعلاو
َمْیضو ماغدإلا  حارتجاو  اھنیب  طیلختلا  يقتیف 
تافص يلجتت  ذئدنعو   . ضعب ىلع  اھضعب 

، اھیلع امو  اھلا  امب  رَّدقتو  ةدرفملا  ةیصخشلا 
امود نسحي  ريوصتلا  ةھج  نم  ناك  نإو 
حلأو  ... موزللا دنع  ةروصلا  ليدعتل  هتعجارم 

ةبراقملا يذھ  ةیلضفأ  ىلع  ناقيدصلا 
داھشتسالا اذھ  يف  نْییقتلم   ، ةیبيرجتلا

: ينآرقلا

ِتاَثِیبَخِْلل َنوُثِیبَخْلاَو  َنِیثِیبَخِْلل  ُتاَثِیبَخْل  }}
 - رونلا {{ ) ِتَاِبّیَّطِلل َنوُِبّیَّطلاَو  َنِیِبّیَّطِلل  ُتَاِبّیَّطلاَو 

.(٢٦  ) ةيآلا

لادلا ِدحاولا  لاثملاب  انب : فتھ  اتوص  نأكو 
. اولثم اولُّثمف   ، لاقملا حضتي 

، ةباجتسالا يف  نيدیعبلا  نیقيدصلا  ُتبَغر 
خسار هتركاذ  يف  هنأ  ىعدا  لاثمب  يبیللا  ءاجف 

: لاق  ، هاوس ام  امامت  هیسنيو   ، دیحي ال 

ةدحاو ةرم  تاذ  تسلاج   ، قایسلا كلذ  يف 
، نیعلا يف  نیعلاو   ، سأرل اسأر   ، ةیمور



يرظن بسح   ، يھو  . قاسلا ىلع  قاسلاو 
ةقلِخلاو دقلا  يف  لدعملا  نود   ، يمییقتو

: ينتحتاف  . ءاكذلاو

وأ دوسألا  نيدادملا : نیب  رتخا   ، ينبتكتل - 
الو طیلختلل  لحم  الو   ، كاذ وأ  اذھ  امإ   . ضیبألا

. عوفرم ثلاث  ّلح  ّيأل 

: الئاق اھل  تدرجتو  همازح  رمألل  تددش 

. دوسألا ىوس  كیتاوي  ام  - 

: ةيدحتم ينتعطاق 

هتددب تنأ  اھو   ، كتلوحف يف  كش  ينرواس  - 
. نیقیلاب

: تبجأ  ، يباصعأ ىلع  ارطیسمو  يظیغ  امظاك 

الو ةاھتشملا  يتقیشع  ادبأ  ينوكت  نل  - 
. رخآلا َيفصن 

. ةیبان ىرخأو  ةعذال  تاملكب  يقح  يف  ُتظفلت 
تنكل ءانسح  ٍةدحاو  نع  ردص  اھبابس  نأ  ولو 
روثلا لعفي  ام  اھب  ُتلعفو  اھیلع  ُتضضقنا 
هفنأ تعدج  تنكل  ِِلجر  نع  وأ   ، ةرقبلاب
تففعت يلاتلابو   . احسم هب  ضرألا  تحسمو 



دبزتو يغرت  يھ  امیف   ، جراخلا ىلإ  تفلدو 
، نكي مل  ْنأك  هینولب  دادملا  رّخبت  حیصتو :
نمو امامت  ةسلجلا  تعفُرو  ةقالعلا  تحماو 

... ةعجر نود 

دحاو لاثمب  ءافتكإلا  رثآف  ينمیلا  قيدصلا  امأ 
: لاق  ، هادع امع  هینغي  هنأ  معز 

ىلع نرمتلا  اھب  ةولخلا  نم  توجر  ةأرما  هذھ 
قحلاو  . فوصتلا بادآ  نم  ائیشو  ةانألاو  ربصلا 

... ٌنذأ الو  تأر  ٌّنیع  ام ال  نسحلا  نم  تیتوأ  اھنأ 
اھلوح نم  صقارتتف   ، باجحلا علخت   . خلإ
رحستف  ، ةّنولم ةیئابرھك  تالوب  ءاوضأ   ... ءاوضأ

نوروحسملا ًةلورھ  اھیتأيو   ، بابلألاو زئارغلا 
نودشني  ، تافارزو ىدارف   ، بابشو بیش  نم 

... اھتاماركو اھمرك  نم  ءيش  لینو  اھلظب  ؤیفتلا 
ناطیشلا يل  ادب   ، اھترضحب يتسلج  يف 

ّيلع ناكف   . يرغيو انلوح  موحيو   ، اھبرق ّجیسي 
عباوزلاب اھتوطس  تحت  كلھأف  همزھأ  نأ  امإ 
نوكتف  ، مكحتو دوست  اھعدأ  نأ  امإو  ؛  تاعبتلاو
احفص تبرض  اذكھو   . ّيلعو هیلع  ةبلغلا  اھل 

، ّبلو يِ يدلجب  ایجان  تبرھف   ، نیلامتحالا نع 
يف اھتلاھو  اھجربت  ىلإ  بوؤت  ةرحاسلا  اكرات 

. اھیلع اھدّابع  قفدت  راظتنا 



دعأ مل   ، اھددعب سأب  ال  يدنع  ةلثمألاف  انأ  امأ 
ام زیمأ  اھبارطضا  امبرو  يتركاذ  ِءالتما  َءارج 

صخي وأ   ، يریغ ىلإ  هبسنأف  ينینعي  اھنم 
تلفت تالاح  كانھ  نكل   ... ّيلإ هوزعأ  دقو  يریغ 
امبر يبلقب  تِقلعو   ، طیلختلاو لاحتنالا  نم 

، ينوطالفألا لق  وأ  يحورلا  اھعباط  ببسب 
مل ولو   ، دعسأو لعفنأ  اھاركذل  ُتللظ  ينوكلو 

: اھنمو  ، دغ الو  عباوت  اھل  نكي 

، ةزیجو ةدم  اھترشاع  ةیطبق  ةداغ  يذھ 
. معانلا ِنزحلا  ةدیسو  عمدلا  ةعيرس  اھتیمسأ 
ال ينرِّذحت : ارارم  اھتعمس  ينإ  هللاوو 
كلذ ُللعتو   ... ةنآلم عومدلاب  ينإ   ، ينضخمت
ةدالولا طبري  اعیفر  اطیخ  ملألا  ةخرص  نوكب 

نأ ُدھشأو   . متخُت اھبو  ةایحلا  أدبُت  اھب  ذإ   ، ةافولاب
نم ریثكلا  ظفح  يف  ةقراخ  ةردق  ةقیفرلل 
ُقرتو نیعلا  عمدُي  وحن  ىلع  اھداشنإو  يثارملا 

ةرعاشلا ةدیصق  اصیصخت  اھنم   ، دابكألا هل 
، رخص اھیخأ  ءاثر  يف  ءاسنخلا  ةمرضخملا 
، طسوألا هنبا  ءاثر  يف  يمورلا  نبال  ىرخأو 
اذھ ؛  همأ نم  هتدج  ءاثر  يف  يبنتملل  ةثلاثو 
يبأ دنع  ىسألاو  دمكلا  رعش  ىلع  ةوالع 
نباو يرعملا  ءالعلا  يبأو  ينادمحلا  سارف 
ُّبحأ ناك  دقلو   . مھریغو  ، يبطرقلا دیھش 
اھانیع عملت  ذإ   ، يكبت اھارأ  نأ  ّيلإ  ءيش 



قرقرتتف  ، ةجیھب ةیقفش  ةرمحو  باذج  قيربب 
ًةعشم َئلآل   ، نیلیسألا اھيدخ  ىلع  عومدلا 

اھل هیكحأ  ُتنك  ام  كلذ  ىلع  اھزفحم   ، ةئفاد
ىرخأو ةبیئك  ةیسنامور  صصق  نم  اعابت 

. ةرخاس ٍةیھاكف 

تبذك نأ  اھل - ببحتلا  باب  نم   - اموي ثدحو 
تراطتساف  ، ارارم اھب  ُملحأ  ينأ  اھتأبنأ  ذإ  اھیلع 

: عمدلا نم  ناضیفت  اھانیعو  تلاقو   ، احرف

؟ لوقت ام  اقحأ  ـ 

: اشھد تبجأ 

؟ كاذ يف  بیعلا  ام   ... معن ـ 

! ةدوجوم انأ  نذإ   ، يب ملحت  - 

، اھجاتنتسا نم  بارغتسالا  تامالع  ُتيدبأ 
: تفتھ

ةروص نسحأ  ىلعو   ، ةدوجوم ِتنأ  اعبط  . 
ىتحو ةیمانملا  ياؤر  يف  ِكارأ  اذكھو  اھاھبأو !

.... ةظقیلا

؟ ىرت اذامو  - 



ِكھجو لوحو   ، ِكارأ ينارون  لیلكإب  ةّجوتم  - 
كناتسفب نیلاتخت   ، ةذاخأ ةلاھ  نايرلا 

موقلا ُةِیّلعو   ، ّيریمأ ِّرمم  يف  ناولألا  ِشكرزملا 
كل نوفتھيو   ، روھزلا كیلع  نورثني  هتابنج  ىلع 

... باجعإلاو لیجبتلا  تاملكب 

ّيلإ ْتھجوف   ، ةأجف ضیبألا  يبذك  ُطیخ  عطقنا 
بلطت اھنأك   ، ةعمال ًةقرشم  ِِتارظن 

: ائلامم تلق   ... ةدازتسالا

ينھذ ةيرطتل  لوطي  دق  تقو  ينمزلي  - 
ةرادص يف  ينوكت  نأب  كدعأ   . يتركاذو

ادج بعصي  نكل   ... اّھبلو اھروحم  لب  يمالحأ 
نحشأ نأ  الإ   ... اھرادم يف  مكحتلاو  اھتجمرب 
نیلأست دق   . ةینادجولاو ةيرصبلا  يتايراطب 

ىتح هتمادإو  كیلإ  رظنلا  نامدإب  ؟  فیك
يحراوج ِّلك  يف  يلغلغتتو  ينيرمغت 

... ينایكو يتاكلمو 

. ّحلأو فحلأ  ملف   ، هُتطرش ام  ثدحي  مل 

يوتش ٍءاسم  تاذ  يب  اذإف   ، مايألا ترادو 
عمدلا ةعيرس  نم  ةأرملا  نأ   ، ةبیغ دعب   ، فشتكا

يف الشاف  ُتودغ  لھف   . هتميدع ىلإ  تبلقنا 
نأ نود  نم  اھسفن  اياكحلا  اھل  رركأ  وأ  يیكح 



: لمأتو ِِتمص  دعب  تلاقف   ، اھتیجان اذھب  ؟  يعأ

ةیساقلا ةایحلا  يھ  امنإ   ، كاذ الو  اذھ  ال  - 
يف اھتَّسبحو  َّينیع  يف  عمدلا  تدّمج 
كاذ وأ  وحنلا  اذھ  ىلع  ءاقبلا  سیل   ... يلخاد

... هتاذ دح  يف  ءاقبلا  لب   ، هقیطأ دعأ  مل  ام  وھ 
، ينيرتعي ام  اریثك  دوجولا  ةلقب  ساسحإلا 
، يئاجف توم  نم  يبارتقا  ىرأ  ينإ  ىتح 

ةحرضألا ةرايزو  تایفولا  بتك  ةءارقب  هل  أیھتأف 
. رباقملاو

ًةسلخ ترجاھ  اھنأ  ذإ   ، اننیب َّلح  داعبلا  نإ  مث 
كرتت ملف   . ةقفرم وأ  ةدیحو   ، يردأ ال  ثیح  ىلإ 

: ءاضمإ نود  نم  اھیلع  تبتك  ةقاطب  ریغ  يل 
َّرم ةایحلا  يف  ٌّّلك  َّرمي  نأ   ، هدبع اي   ، انردق

هتصحو هلیبس  لاح  ىلإ  َبحسنيو   ، باحسلا
فیطك ينركْذت  نأ  كبسح   . ءاجرلاو ةدحولا  نم 

كل تمستباف   ، كاؤر ىدحإ  يف  اھتفداص  ةأرما 
الو َّسح  ال   ، تحماو تباغ  مث   ، تاملك كتلدابو 

... رثأ

انأ اذإ  ينومولت  الو  ينوقدصف   . راص كلذك 
ةقیقحللو انلعم : اھتمّخفو  يتمتاخ  تمّسر 

... لوقأ خيراتلاو 



ةقیقح ّيأو  خيرات  ّيأ  ينّاوج : فتاھ  يب  فتھو 
... بارت نم  مدآو  مدآل  كَّلُك  نم  اي  عضاوت  اذھ ! اي 

ىدھألا انیبن  ىھن   » رثألا يف  ءاج  نذإ : عضاوتأ 
قحلا ِّقحو  انأو  ةبعالملا .» لبق  ةعقاوملا  نع 
يمايأ يف  تعمل  يتلا   ) ةأرملا كلت  ُتعقاو  ام 
اھتبعال امنإو   ،( ترخبت مث  ّضو  ةءاِ يدن  ةرطقك 
ةبعالملا يف  اضرع  ثدحي  ام  عم   ، طقف

ِِلبُقو تاسمالمو  تاغدغد  نم  ةطسابملاو 
كلذ لالحإ  يفو   . ةادھم ٍةفطاخ  وأ  ةقورسم 

َنوُِبنَتَْجي َنيِذَّلا   } ةمكحملا ةيآلا  لبق  نم  تلزن 
ُعِساَو َكَّبَر  َِّنإ  َمَمَّللا ۚ  َِّالإ  َشِحاَوَفْلاَو  ِمْثِْإلا  َِرئَابَك 

: ةباحصلا ضعب  لاق  امك  ممللاو  ِةَرِفْغَمْلا .}
نود امیف  نایتإلا  لیقو :  ، سمللاو ةلبقلا 
عمدلا ةعيرس  ةبحص  نم  ُتجرخ  اذكھو   ... جرفلا

باط مزح  نبا  مامإلا  عم  ّددرأ  انأو   ، هتميدعف
اھتلبق ٌقلع /  اھب  يبلق  يتلا  نإ  اكزو : هركذ 
يِّنس تلاط  ولو  ُّدعأ  امف  رطخ //  ىلع  اًموي 

... يرُمُع نم  ِقیقحتلاب  ِةعيوسلا  َكلت  ىوس /
ُّذلأ ةقورسملا  ةسوبلا  نأ  جتنتسن  دق  انھ  نمو 

... ةعورشملا ةلبُقلا  نم  ىلحأو 

مل ام   - يلف  ، عمدلا ةعيرس  عم  يتصق  نود  امأ 
 - ادج ةریصق  ٌصصق  نيدیعبلا - َّيقيدصل  هركذأ 

عيرسلا اھروبع  نع  تبتك  ادج - ادج  ىرخأو 



مل  ، حئادمو ةيرعاش  تاملك  حاوفلا  اھریبعو 
ركذأ نل   ، تقولاو ّزیحلا  قیضلو   . طق اھرشنأ 
ركذتلا ءایمیك  هرّسیت  ام  ىتح   ، ائیش نآلا  اھنم 

. ةبیجعلا

***

الو نیقيدصلا  مالك  ىلع  يدنع  بیقعت  ال 
ءانإ لك   ، هاوس يف  امك   ، بابلا اذھ  يفف   . قیلعت
ىلإ ةعازن  امھیتركاذ  نأ  يأ   ، ُحشري هیف  امب 
امھف  . هاوس نود  ءوسألا  لب  ئیسلا  نازتخا 
باتك ذخأ  مھیلع  بعصي  ٍرُثك  سانأ  نم  الامجإ 

ناطقسُي امھنأ  امك  ؛  ّدجلاو ِدجولا  ِةوقب  ّبحلا 
اّمل أدبمو  موھفمك  ةأرملا  امھباسح  نم 
لوح نیناوقو  قیثاوم  عيرشت  ماقملا  يعدتسي 

. يرابتعالا اھعضوو  ةبجاولا  اھقوقح 

هنع ُّتكس  يذلا  هالعأ  قوسملا  يلاثم  نع  امأ 
يف زوربلا  ىلإ  َقّابسلا  ناكو  ًاّیلم  لبق  نم 
عورألا هنأ  اھدافم   ، ةیشحت هیلع  يلف   ، ينھذ

الو  . ةیلیلخلا يتاقالع  لمجم  يف  لمجألاو 
ضحمب وأ  اًضَرع  يل  ىلجت  هنأ  بسحأ 
ُتیخوت هب  كسملا  يف  ينوكل  لب   ، ةفدصلا

ُهءارج ينینأ  نم  يتركاذ  نع  فیفختلل  هجيرخت 
نم صلختلا  يغبأ  تسلو  اذھ   . هیلإ ينینحو 



نم تصلخت  امك   ، ّرملا هولح  نمو  كلذ  يلاثم 
اشماھ نھتایح  يف  تنك  يئاللا  عم  يتايركذ 

اذكھ ّنك  سكعلاب  وأ   ، دارطتسا درجم  وأ  ارباع 
نم َرثكأ  َمویلاو   ، كلذ يغبأ  تسل  ؛  يتایح يف 
دوعص يف  اضيأ  ببسلا  نوكي  دقو   . لبق يذ 
يتلا ةفاسملا  يف  يلمأت  هميدقتو  يلاثم 
ةركاذلا نم  ينیندت  تكفنا  امو  هنع  يندعبت 

، ّمتألا نایسنلا  عم  يدعوم  نم  يلاتلابو   ، ّلقألا
يتعاس َّقدت  نأ  دعب  ّيسنملا  َيانأ  عم  يأ 

. ةریخألا

الوعم اھدعبتسأ  ينأ  يعدأ  ال   ، كلت يتعاس 
، ةيركفلا نيرامتلاو  ةیضیيرتلا  ةطشنألا  ىلع 
وھ  . ّيلع اھيدعتسأو  اھلجعتسأ  ال  ينأ  امك 
ّيأ نع  ادرجتم  هغولب  ُذبحأ  ةظقيو  ٍوحص  ٌماقم 
يھ قئاقح  هنم  ُدصرأ  ماقم  ؛  نيوھت ِّيأو  ليوھت 
اكتحم ّينیعلا  يدوجو  تایفصتسم  نم 

نم دقلو   . اھعئابطو ةنكمألاو  هفورصو  نامزلاب 
انأو  ، الامجإ سانلا  نأ  تكردأ  روظنملا  اذھ 
ِّبحلا يف  اراھج : نوددري   ، اّم ّدح  ىلإ  مھنم 
ينارأ اذل  ! ... برحلا اورجھاو  اوباحت  صالخلا !

بعاصملا مامأ  نمع   ، يریغك  ، يسفنب ىأنأ 
ركذلا نیب  بحلل  نوركنتي   ، تاوبكلاو تادیقعتلاو 

، الإ سیل  لابوو  ٌضرم  هنأ  ول  امك   ، ىثنألاو
نود هكوشو   ، هولُح نود  هِّرم  دنع  نوفقیف 



، اھضباونو اھحلم  نم  ةایحلا  نیبلاس   ، هئاھب
نییلت يف  عفني  ال   ، دوجلاو ِدجولا  نم  دوجولاو 
مازح لوق  مھعابط  ةظاظفو  مھبولق  ةواسق 
يف َنیبحملا  ُتوم  يبجع  امو  : » ةورع نبا 
الو ال   ،« ُبیجع نیقشاعلا  ُءاقب  نكلو  ىوھلا /
يف ٌةوسأ  انل  : » يبرع نبا  نيدلا  يیحم  لوق 
يم َّمث  يلیلو  ٍسیقو  اھتخأو / ٍدنھ  ِرشب 
ِّبحلا بابرأب  كئلوأ  نم  ذوعن  »؛  ِنالیغو
َءایحأ  ، نیبقاعتملا نیبحملا  دوشحبو   ، نیعمجأ

. نیلحارو
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؟ تفوصت لھ 

نأ ظحلأ  امنإ   . يردأ تسل   ، نیقیلا هجو  ىلع 
َةتوافتم فوصتلاب  ٍطابترا  َطقن  ةدم  ذنم  يل 
ةفوصتملا ریِس  اھالوأ   ، ریثأتلاو ردقلا 
ينيوھتستو ينشھدت  تدغ  يتلا   ، مھاياكحو

. اھتیلايروس انرصع  حلطصمب  وأ  اھتیبئاجعب 
، تاقثلا نالخلا  دحأ  نع  يل  َيور  ام  اھثدحأ 
لالب نع   ، هیبأ نبا  قثاولا  نع   ، يروثلا نادمح 

، هقوسأ ام  لاق  هيورمخ  نبا  دلاخ  نع   ، يزوطلا
ُخسانلا انأ   ، ّيلع ال  ةاورلا  ىلع  ةدھعلاو 

الو  ، لمج الو  ِنتملا  يف  يل  َةقان  ال   ، نیمألا
، بیكرتلاو وحنلا  بيذھت  يف  الإ  يل  لخد 

دھجلا بسحب   ، بولسألاو ىنبملا  ةيوستو 
: ةعاطتسالاو

، هدسج َحالصإ  ناظقیلا  ُدرجتملا  متأ  املو  ]...[ 
ءافتخالا رثآ   ، ةيراض ٍشوحو  ِلالذإ  ىلع  ردتقاو 
َدابعلاو  ، هیلع ُرثكت  َدالبلا  ىري  نأ  ىلع 
َلئاسر ُثعبي  كلذك  لاز  امو   . هیلإ نوعاصني 
يسمأ لھ  ملعُي  الف   ، مویلا اذھ  ىتح  بایغلا 
فوھكلا يلاعأو  لاغدألا  نیب  لغلغتيو  ُبرستي 



. نايدولاو روخصلاو  بئارتلا  نیب  مأ  ناریغلاو 

حاص  ، ِِتاظحل روھظلا  ىلإ  ادَّدجم  داع  املو 
! كرابملا ُخیشلا  اھيأ  َكب  ابحرم  انتنسلأب : انریبك 

َمیلاعت راھنلل  أرقتو  ةمكحلاب  قطنت  كنأ  ّدبال 
يف امب  هللا،  كازج   ، انْدُدماف  . ریصملاو ِلیللا 

. كئاوضأ ِقاروأ  نع  انل  ْفشكاو   ، كرامضم

: قیقد ِّيروھج  ِِتوصب  لوقي  هانعمس  ذإ  انتغوبو 
يف عاض  عدفضلاكف  نونزحي ! مھ  الو  َءوض  ال 
بیغلا ِفنك  يف  ُتنك   ، ًاطخ هرھظ  ىلع  نیحطلا 

نأ دعبو   . رابغلاو َءایعلا  ُءيقأو   ، يتزاجإ يضمُأ 
ِحيرلا يف  يمسج  رشن  نم  تیھتنا  َّمث  ُتصلخت 
يحارج مسلُبأل  مكنیب  دوعأ  اذنأھ   ، هضفنو

امو انلق :  . نوغبت امو  متنأ  ام  َّدض  يبیكرت  َدیعأو 
لیخلاو بویطلاو  ءاسنلا  لاق : ؟  يغبن اناسع 

ًالكأ ِثارتلا  َلكأو   ، ةضفلاو بھذلاو  ةموسملا 
َشیطو َيايإف   . اّمج ّابح  ِلاملا  َّبحو  اّمل 
يّايإو  ، مكایند َبارخو  مكَراوبو  َيايإو   ، مكئاوھأ
َياركذ فیفجتب  مكیلعو   . مكَمالقأو مَكلاوقأو 
ُموقأ كلذ   ، ایط يتفیحص  ِّيطبو  مكمايأ  نم 

... نولقعت متنك  نإ  ىدجأو  مكل 

، ةمدتحم ىریح  مطالتت  انتارظن  امیفو 
هبایغ انیفلأف  خیشلا  ىلإ  انتفتلا   ، ةرسفتسم



انتتشت ذئدنع   . رثأ الو  َمسج  ال   ، هناكم َءلم 
... نیفجترم َنیتماص 

امك اھغوصأ  نأ  يلف   ، ةیناثلا طابترإلا  ةطقن  امأ 
ِببسب دینجلا  فوصت  يف  ضعبلا  ّككش  يلي :
نظلا اذھ  ّيلع  بحسني  دقو   . هتنادبو هتیفاع 
نیب عساش  قرفلا  نأ  ولو   ، اذھ َيروط  يف 

، يلثم قولخم  نیبو  ُهركذ  سّدُق  ّلجألا  خیشلا 
فوصتلا الإ   ، ةبرجتو ًةفرعم   ، ةریثك ارومأ  ُتربخ 

ذإ  ، تاوجفو لغاشم  هنع  ينتدعبأ  دقف  هبادآو 
كلاس الو  اقح  ابيرغ  نكأ  مل  ایندلا  يف  ينأ 

هتاقارشإو هداز  نم  اریسي  ابیصن  نأ  عم   ، لیبس
ضعب يف  لبق  نم  يل  تدب  اَعَُمَلو   ، يل ناك 

، اھمظعم َّرخبتو   ، ةظقیلا يمالحأ  وأ  يتامون 
الإ ُلدت  الو  ابجع - ! اي  يتركاذب  تقلع  فتن  ادع 
لھأ نم  ٍتایصخش  صمقت  ىلإ  يلیم  ىلع 

. ناكمإلا َردق  مھتنسلأب  ِمالكلاو   ، ةقرخلاو لاحلا 

اّمل نسحلا  ءالبلا  َتیلبأ  دقلو  لوقأ : ةدحاو  يف 
ينَّثعبو ينَّتعنو   ، ينتّللظو  ، اًعفن يب  َتدرأ 

! ّيح اي   ، ِبيرقلا ِحتفلاب  ينتدعوو   ، اًدھاش
، كمالك ْرشَنأو   ، كباتك ْحرشأ  يردص  ْحرشاف 

حورلل لالزلا  ِءاملا  َبھاو  اي   ، كھاج َركَذأو 
يفو / ... ةفوغشلا ِبولقلل  ِتاوقألاو   ، يامظلا
ىقتلم ىلإ  ْبھذاف   ، قولخم اي  نآلا  اّمأ  ىرخأ :



، قیفدلا ِرھنلا  يف  َكعاضعأ  ْسطغاو   ، لالظلا
َتردق نإف   ، رونلا ىلإ  َكيرظان  ّبوصو  مقتسا  َّمث 
قظناو كجاردأ  ْدعف  َتزجع  نإو   ، ينتحمل هیلع 
كتقاط ِمخزبو   ، كترمخو كتریمخ  ناسلب 

/ ... يقرت ِریسلا  دعبو  ریست  َكاسع   ، كتكيرعو
َكتتأ دقف  يتمص  َتھنكتسا  اذإ  ىرخأ : يفو 

، يدوعرل َتدعترا  اذإو   . ةقربُم ًةعداص  يدوعر 
َةرسحلاو َةریحلا  الإ  اھادم  يف  َرصبُت  نلف 

ّكلعل  ، هارت ام  ىلع  ْربصاف   . ةرسكنملا َحورلاو 
... لامكلاو ِلوصولا  ِناسنإ  ةَّجحم  ُدصرت 

: ةریثألا هتضاير  ىلع  يرفنلا  طبغأ  ُتنك  مكو 
َلقعلاو َسّفنلا  ءيش : َّلك  ربعي  ناك  هنإ   . روبعلا
نیَملاعلا ِرباع  َفقوم  ُفقيو   . ةفرعملاو َملعلاو 

. نيدباعلاو نيدھازلاو  نیفئاخلا  نم   ، مھعیمج
ًاغراف هالوم  ىلإ  يتأیل   ، نيرباعلا ىتح  ُربعيو 

اذإ ىتح   ، ىنعم ِّلكو  ٍمھو  ّلك  نم  ادرجتم 
ٍزاوج ِّلك  نع  َفقوت   ، ّةیلعلا ِهترضح  يف  َحبصأ 
نم ةدھاجملا  هب  هرمغت  ام  لعفب   ، روبع ّلكو 

: فقوتملا ُرباعلا  لوقیف   ، فوقولا ِتاراشو  ٍراونأ 
ِيھنلاو رمألا  ِفطاوخ  نم  ينظفحي  كرون  »

« ... كنع

لیبس ىلع   ، ةقيرطلا ةدوارم  يف  يدصقم 
، ةفيرشلا ىمست  ةیلو  ىلإ  ناك   ، بيرجتلا



. اھُتاماركو اھبقانم  باحصلا  ضعب  نیب  تعاش 
ُليدانق تمشھت  ةبحملا  يف  تثدحت  اذإ  اولاق :
رویطلا ءاوجألا  يف  ْتّفقوتو   ، اھلك ةيوازلا 

... اھیلإ عمسلا  ةخاصإل 

يتبولطم تیب  تممي   ، مویلا اذھ  برغم  لیبق 
. ىرخأ ينسرفتتو  نویع  ينبقرت   ، قیتع يحب 

ينتداقو  ، ةرايزلا قح  اھتمداخ  ينم  ْتملست 
ٌفحلو ةدقوم  ٌعومش  اھُثاثأ   ، ةفرغ يف  اھیلإ 
ىلع نم  ةیلولا  يل  تّنیع   . رئاصحو ٌبتكو 

، اھتلابق يسولج  ناكم  رارجلا  اھیسرك 
نینیع نم  ةسبتلم  ٍةصحاف  ٍتارظنب  ينتجدح 

يف َرصانعب  اعابت  تھافو   ، لحكلاب نیتخطلم 
: ةیندملا يتلاح 

؟ حص  ... نالف نبا  نالف  ـ 

... حص . 

؟ حص  ... سأب كتحص ال   ... ينمھي ّكنس ال  - 

... حص - 

... ءاشت نم  دعبُتو  ءاشت  نم  ءاسنلا  نم  ىوھت  - 
؟ حص



... كرشأ ملو  نیتنثا  تجوزت  - 

ىرخأو ریس  ةثداح  يف  ةیفوتم  تّفلخ  - 
؟ ةقلطم

... حص -

غرفتلا تلّجأو  كتنداھ  اھحيرست  لبق  ةّقلطملا  - 
اھناويد وأ  اھتاركذم  ةباتك  يھنت  امثير  كتزرابمل 

؟ حص  ... يرعشلا

... ملعأ ـ ال 

تارعاشتملا نم  تناك  هتاھ  يتقلطم  نأ  ركذأ 
نم اعيرس  بحسنت  ام  اریثك   ، تالشافلا
ام ِرّبحتل  ماھلإلا  ّةبر  ءادن  ةیبلت  ىوعدب  انتاسلج 

تعطقو  ... تازاجمو روص  نم  اھیلع  هب  دوجت 
: ينلأست ةیلولا  تعمس  امل  ركذتلا  طیخ 

؟ يدنع كب  ىتأ  امو  - 

ةیلو هللا. اي   ، كنمو نم هللا  حتفلا  بلط  - 

؟ كقلغُي امو  - 

يلاح مومھ  ينقلقتو   ، يتركاذ حارج  ينقلغت  - 
. يلآم ىلع  فواخمو 



هدعبو  . ةبيرق ةعموص  نم  ناذأ  ءادصأ  تددرت 
نود نمو   ، نیلصملا نم  ُتنك  نإ  ينتلأس 

: تفدرأ يباوج  راظتنا 

فوخلا دّدبتو  هنیثارب  نم  نھذلا  رّھطت  ةالصلا  - 
... يئارو مق   . فواخملاو

. اھتدعق ىلإ  تداع  مث  تّملس   ، تدجس  ، ْتعكر

. اھتبارغو اھتالَص  ِةلجع  نم  ابجعتم  اھلثم  ُتلعف 
رادم ىلع  ةیمسلط  تاملكب  مھمھت  اھتعمس 
يتءارج ُتعمجتسا  تتكس  املو   . اھتحبس
اھنكل  ، ةالصب يھ  ام  ةالص  نع  اھرسفتسأل 

: يرطاخ يف  تأرق  اھنأك   ، لوقلاب ينترداب 

تاولصلاك ال  هللا،  دبع  اي   ، فوخلا ةالص  يھ  - 
مأ َتأضوت  ءاوس   ، كئاذحب ولو  اھيدؤت   ، سمخلا
رثكأف  ، تللح ءالخ  ِّيأو  ّلحم  ِّيأ  يفو   ، تزواجت
تھتنا  ... ّللقت وأ  كفواخمو  كفوخ  لِزُت  اھنم 

. ىرخأ ىلإو  ةسلجلا 

تبلطو  ، نیصاصب تارظنب  اعوبتم  تیبلا  ترداغ 
نود نم   . داتعملا مھاھقم  يف  ةثالثلا  باحصلا 
َءلم اوكحضف   ، يب اولعف  ام  ىلع  مھتمُل  مالس 

، مھنیب ينوطّسو  مث   ، اوزماغتو مھقادشأ 
اعیمج مھنأ  فارتعإلاب  يتئدھت  ىلع  نیبوانتم 



ىتح  ، ينلمشي نأ  دب  ال  ناك  ٍكرش  يف  اوعقو 
، ةھكافملاو ةحزامملاب  ولحتو  رامسألا  بیطت 

. مھلاو تقولل  التق 

ءيشو يتيوھب  ةأرملا  ةفرعم  رس  نع  مھتلأس 
نعو  ... ّغلبملا انأ  مھنم : ُّلك  فتھف   ، يتایح نم 
هِعّقوت اریثك  امالك  اولاق  خفلا  ةركف  بحاص 
همساو  ، لاتحملا ركاملا  نأ  هدافم   ، مھتاھقھق

ٌلخد هل   ، نیفلاتلا ناطلس  هبقلو  يدھملا  جاحلا 
هتلوص مايأ  سانلا  لقانت   . ةرَّوزملا ةیلولا  عم 
هتدوع َربخ  راظتنالاو  بدجلا  يضارأ  يف 
لالحإو نامزلا  دیلاقم  كسم  ىلإ  ِّيدھملاك 
اوناكف ؛  مالظلاو ملظلا  لحم  لدعلا  راونأ 

، ءاوضألا ىلع  شارفلا  َتفاھت  هیلع  نوتفاھتي 
اھُجادوأ َرتوتت  ىتح  مھقانعأ  هیلإ  بئرشتو 

هنأ َظحول   ، نمألا لاجر  هب  رفظ  املو   . ّقرعتتو
ضعبل خاخفلا  صن  يف  يسایقلا  مقرلا  َبرض 

، يلخادلا هسابل  ادع   ، هنع اوعلخف  هللا،  دابع 
ام ىلإ  دوعي  ال  نأ  هوفلحتساو   ، هتقرخو هتبج 

... هحارس اوقلطأ  مث   ، هیف ناك 

امك  ، ّيلإ يدھملا  ةوعد  هیجوتب  باحصلا  متخو 
دغلا َةیشع  ىولحو  ياش  لفح  روضحل   ، مھیلإ
هتائیس نع  ریفكتلل  كلذو   ، ابحرم ىھقم  يف 
ُتمظك  . ةداعتسملا هتيرحب  ًءافتحاو   ، ةیضاملا



ام ددرت : مھتاوصأ  امیف   ، وتلل مھترداغو  يظیغ 
عطق يف  اببس  كلذ  ناكو   ... لفحلا دعوم  َسنت 

. مھب يتلص 

لصتا  ، ةعیطقلا ىلع  ابيرقت  نيرھش  يضم  دعب 
يل يعن   ، يوّاللا دبع   ، طھرلا كلذ  نم  ٌدحاو  يب 

، اذھ نم  مھأو   . يتبیغ ءانثأ  مھنم  نینثا  ةافو 
قوشتيو ضيرم  يدھملا  جاحلا  نأ   ، ّدكأ امك 

نأ تيأترا   . هتوم لبق  ةرم  ولو   ، يئاقل ىلإ 
ةیلايروسلا صصقلاب  يفغشل  ًءاضرإ  بیجتسأ 

. اھمتم ىلإ  اھتعباتمو 

ينلبقتسا  ، يبعش ِّيحب  عضاوتم  لزنم  يف 
حيرط وھو   ، غلابلا بیحرتلا  تارابعب  يعادلا 
دادعإب يقفارم  رمأو  هبرق  ينسلجأ   . هشارف
هتادخم ىلع  أكتإ   . لكألا نم  ءيشو  ياشلا 

: جدھتم توصب  لاقو 

... يتلاح هب  حمست  امم  رثكأ  كتقو  نم  ذخآ  ال  - 
نم يتبعج  يفو  ءاقبلا  راد  ىلإ  لحرأ 

ْتحزحزل اھتیشفأ  ول  ام  رارسألاو  تامولعملا 
مھیسارك نع  نیطلستملا  ةداسلا  ضعب 
ىودجلا ام  نكل   ... بعاتمو لقالق  مھل  ْتثدحأو 

نم ّيدي  ضفن  نم  نیسوق  باق  انأو   ، ةدئافلاو
! ىلعألا قیفرلاب  قاحتلالاو  ةیندلا  ایندلا  يذھ 



: اددرتم هتلأس 

. اھیف ْرظنأ   ... يل اھملس  تامولعملاو  رارسألا  ـ 

ةمیخولا اھتاعبت  نم  هللا،  دبع  اي   ، كیلع فاخأ  - 
ام يفالخب  تنأو   ، اھب نیینعملا  ةیشحو  نمو 
اذھل سیل  مث   . ةكيرعلاو ةینبلا  حیحص  تلز 
ذنم اھترز  يتلا  ةأرملاب  قفرتل  امنإو   ، كتبلط
نم يلثم  يھ   . اھحضفت الو  اھب  يشت  الف   ، ةدم

نامزلا رئاود  مھیلع  تراد   ، رخف ال   ، فارشأ
اھلامجو اھبابش  مايأ  ءاغبلا  تسرام   ... اوسلفأو
قيرطلا ىلإ  اھعاجرإ  يف  ُتطسوت  نأ  ىلإ 

انبر نم  ةبوتلاو  وفعلا  بلط  يف  اھتبَّغر   ، ميوقلا
ِوحم َءاغتبا  انأ  ُتلعف  امك   ، میحرلا نامحرلا 

؟ يندعت نذإ  لھ   ... يتالزو يماثآ 

: تلقو لجرلا  ّيدي  ىلع  ُتددش 

يلابب رطخي  مل   ، ّجاح اي   ، دوبعملا انبر  ِّقحو  - 
. ينقّدص  ، اھنع غیلبتلا  وأ  ةیلولا  ءاذيإ  ادبأ 

: لاق  ، خیشلا هجو  ريراسأ  تحرشنا 

ةفيرشلا تبھو  كلبنو ...  كقدص  يف  كشأ  ال  - 
هّجورت اھلعل   ، لیلق وھو   ، يلام ةنیكسملا 

، هل قلخُت  مل  امم  اھیقیف   ، الالح اقزر  هب  ّشیعتتو 



... ةرسامسلاو نيرَّوزملا  راوزلا  نع  اھدعبيو 
يف اھتبوت  مالك  نم  ءيش  اذھ   ، فرصنت نأ  لبق 
ریست مویلا  اھنأ  كعنقي  هاسع  هذخ   ، ةقاطب

امك  ، ةلھاج تسیل  اھنأو   ، يوسلا جھنلا  ىلع 
. ةلفَّسلا نیضرغملا  ضعب  عیشي 

ةینیصب بحاصلا  َلبقأف   ، نیترم جاحلا  قفص 
ياش سأك  ُتبرش   ، ةمھبم تاملكب  اظفلتم 
زوجعلل ایعاد   ، اعدوم تمقو   ، لجع ىلع 

. رمعلا لوطو  ةحصلاب 

نم ِنكر  يف  ُتيوزنا   ، يتدوع قيرط  يف 
هلودس ىلوأ  يخري  لیللاو   ، متعم ىھقم 
ْيتلاح يف  ِِتاظحل  ُتركف   . ذاذر رطمب  ًةقفرم 

مث  ، ةقِھرملا امھتایح  ِسؤبو  ةیلولاو  جاحلا 
اھفورح ةبوتكم  ٍزرحك  اھتیفلأف  ةقاطبلا  ُتحتف 
: اھیف ءاج  ام  اذھو   ، ّيبصق ملقو  قامسلاب 

ةمثآلا ُةدسافلا  انأ 

ةمدان ًةروسكم  ّيبر  اي  كیلإ  ُبوؤأ 

يتفیحص ِضییبت  يف  ًةعماط 

يتین ِقدصو  ِعساولا  َكوفعب 



ٍثیغب ْدجو  يلع  ْبُتف  َيالوم 

ةيأ َيقشع  يف  يل  ْلعجاف  َتئش  نإو 

دئادشلا ىلع  ِربصلاب  يعردتت  نأ  ِكُتيآ  يل  َتلق 
ءازرألاو اِھّلك 

َفارطأو ِلیللا  َءانآ  َوفصلا  يدشتت  نأ  ِكتيآ 
راھنلا

رافقلا ِرعقو  ِنوكسلا  ِهنك  ىلإ  يِّجحت  نأ  ِكتيآ 

ءاَھبلا ِةورذ  يف  َّبصملا  ِتكردأ  اذإ  ىتح 

ءابھلا ِجاردأ  يف  ُهنود  ِتیشالت  وأ 

هعرتملا ِكبَح  سأك  تُّددج 

. ِءایلوألا ِناضحأ  يف  يھلو  ةنوتفم  ِكُتیقلأو 

ةلاطإ ایشاحتم   ، ةروراج يف  ةقاطبلا  ُتعضو 
، شاشرور ةطلج  اھنأ  ول  امك   ، اھیف رظنلا 

رظانلا اھأرقي   ، تاءاحيإلاو يناعملا  ةددعتم 
نإ اھنع  ىضاغتیف   ، ةینادجولا هتلاح  بسح 
هب رومت  ام  اھیلع  ُطقسُي  وأ  هترّفنو  هتكبرأ 
اھیف نارفغلاو  ةبوتلا  ُءاجر  امنإ   . يلغتو هسفن 

ُّيشاولا بحاصلا  هدكأ  ام  اذھو   . ركني ال  مئاق 



ةفداصم يف  ينأبنأ  ذإ   ، يوّاللا دبع  يعانلا 
اھسفن تبھو  ءارھزلا  ةیلولا  نأ  هب  ينتعمج 
تلَّوحف  ، ریخلاو ِحالصلا  ِلمع  نم  هاضري  امو  هللا 
ءافصلا لھأ  نم  اھیف  يقتلي  ةيواز  ىلإ  اھتیب 

لفح ةماقإ  دصقب   ، شيواردو خویش  ةقرخلاو 
مھبحصي  ، ةعمج لك  َةلیل  راكذألاو  عامسلا 

مھلو  . نینمؤملا ةماع  نم  ءاش  نمو  نوديرم 
اذإ ةرضحلا  صقر  يف  اوكراشي  نأ  اعیمج 
امب ةرايزلا  قودنص  ىلع  اومركتي  نأو   ، اوبغر
ىلع  ، ةیلولا فارشإب   ، هُعير ُقفنُي   ، اوردق
نأ لبقو   . ةصاصخ مھب  نمو  نیكورتمو  نیمدعم 

نیبئاتلا ةرمز  يف  هلوخدب  ينرّشب  ينعدوي 
، ءارھزلا ةيواز  ةمدخ  يفو  هللا،  لھأ  رامضمو 
ىتم اھترايز  ىلإ  هفارصنا  لبق  يناعد  مث 

. تعطتسا

دیعُب  ، ءاقللا كلذ  تلت  يتلا  ةعمجلا  ةلیل  يف 
جرفتلل ةیلولا  ةيواز  تممي   ، ءاشعلا ةالص 
ةعیسولا اھتعاق  ُتیفلأف   ، يلوضف عابشإو 

ىلع نیسلاج   ، رامعألا ىتش  نم  لاجرب  ةصاغ 
رخزي طامس  اھبناج  ىلعو   ، رئاصحلاو يبارزلا 

، نابلألا قيرابأو  رومتلاو  فئاغرلا  قابطأب 
امأ ؛  ءاسنلاب ةصاخ  ةروصقم  يفلخ  تحملو 

ًةكسام  ، قیتع ربنم  ىلع  عیمجلل  ُزربتف  ةیلولا 
رضخأ اباجحو  ءاضیب  ةءابع  ًةيدترم   ، ةنارزیخ



نینیعلا يذ  اھھجو  نود  اھسأر  يطغي 
يف ُتعضو   . نيدروتملا نيدخلاو  نیتلیحكلا 
نم ٍبيرق  ٍنكر  ىلإ  ُتيوآو  يتقدص  قودنصلا 

. جورخلا باب 

نم ةثعبنم  يرامقلا  دوعلا  حئاورب  قبعي  ءاضفلا 
لكك ترص  رخآل  نیح  نمو   ، ةمخض تارخبم 

، درولا ءام  ِتاشر  مدخ  نم  ىقلتأ  روضحلا 
نم ّاللبم  يناتأ  يوّاللا  دبع  بحاصلا  ىتحو 

. ابحرم اللھمو   ، يھجوو يسأر  هتيرھزم 

تمص َّمعو  عمجلا  نكس  ةیلولا  نم  ةراشإب 
، هردصم كردأ  مل  ّيوسن  توص  هبقعأ   ، بیھم

ُءفدلا اھؤلم  ةرجنحب  تانیب  ِِتايآ  ّدوجي 
رئاقعلا تعفترا  ىتح  فقوت  نإ  امو   . ةموعنلاو

مْظن اھعطاقم  يف  ُتنیبت   ، راكذألاو حئادملاب 
يف ٌصصح  اھتبقعأ  مث   ،« ةجرفنملاو ةدربلا » »

داشنإلا نسح  يف  ًةياغ  يفوصلا  عامسلا 
ىرخأو ةنیف  نیب  هتللخت   ، ينادجولا ریثأتلاو 

... اھتابحاص ىرُت  ةبذع ال  ةيوثنأ  تاوصأ 

، هتاھ لثم  تارھس  تلخ  مِاّيأ  يف  ُترضح  دقل 
يبجع فعاض  امو   . هفرص ةیلاجر  تناك  اھنكل 

، ةعاقلا ءودھلا  داس  دقو   ، تدھاش ينأ  اھب 
نوبوانتي ةفوصتملا  تومس  مھیلع  اصاخشأ 



لك حیصيو   ، نوفوركیملاب ةملكلا  ذخأ  ىلع 
وأ تاحطشلاب  نوكي  ام  هبشأ  عطقمب  دحاو 

يعمس ىلإ  ىھانت  امم  ٌضعب  اذھو   ، تادراولا
: يوّاللا دبع  ابوتكم  دعب  نم  هايإ  ينحنمو 

ةالصلاو ةلدمحلاو  ةلمسبلا  دعب  لوألا  لاق 
ىلعو نیلسرملا  فرشأ  دمحم  ىلع  مالسلاو 

: نیمركملا هبحصو  هلآ 

، ةفيرشلا ِءارھزلا   ، ةفینملا انتالوم  ةرضح  يف 
نیلئاسلاو ماتيألا  ضَّمأ   ، ةفیفعلا ِةدھازلا 

هللا لضفب  مھتنیعمو  مھتسنؤم   ، لیبسلا ءانبأو 
مأب ُتيأر   ... هئامعنو هددمب  هللا  ُمھاتأ  نمو 
ِناجیھ يف  هُتيأر   ، رشبلاب نامِّزلا  َلعف  ّينیع 
ِروتفلا ِفحز  يف  ُهتيأرو   ، مّدنلاو مھیلع  ىسألا 
ماسجألا لِّھرت  يف  ُهتيأرو   ، مقَّسلاو ِرجھلاو 

، ِكتيأرو  ... رظنلا ِءافطناو  ءاضعألا  ِراحدناو 
نیكولت ِتنأو   ، يننیھبنت يمانم  يف   ، يتالوم

يف دوبعملا - ِّقحو   - َتنأ ءانفلا : َةشیشح 
، ایندلا َتیعو  ذم  اھداسفإ  يف  وأ  كتایح  حالصإ 
نیبو نسحأ  يھ  يتلاب  اھروبع  نیب  تریخت  ذم 

... اھماھوأو اھفرخز  يف  سامغنالا 

: لوألا ةجابيد  ديدرت  دعب  يناثلا  لاقو 



امھم يبّذعم ! اي  يتیلو : اي  يتاعرضت  نم 
َيمارتم الیل  يعلضأ  نیب  تمقأو  َّيلع  َتطلس 

يف ّدعرلا  ُأرقأ  ُّلظأسف   ، ریصملاك ِفارطألا 
. ةضيرفلاو ِّصنلا  يفو   ، ةقيرطلاو ِنافرعلا 

ِبیغلا يفو   ، بارتلا يف  يحمرو  يمسج 
يتلا مالآلا  ِمصاوع  َرابخأ  َكیلع  ولتي  يسأر 
ُقِّرؤملا ُنايذھلا  انأ   ... لُّزُع مھو  اھءانبأ  ُلتقت 
ينتّعیشو ينَّتعن  نم  انأ   ، ىدُھلا ِقيرط  يف 

يف ينترصحو   ، كیلإ يقوش  ِدادتما  ربع 
اي  ... راسكنالاو راظتنالا  نیب  ينّاربلا  ىدملا 
لھ  ، ریفاصع الو  َلمن  ال  عبرلا  اذھ  يف  ُّيح !
نع ُّينغلا  تنأ   ، كیضري ام  يعوج  يف 
نل زيزع ! اي  ؟ ...  يلاعتملا رابجلا  َتنأ   ، نیملاعلا
ىتح  ، دسجلاو ِحورلا  ِةبرغ  نع  َكثدحأ  ّكفنأ 
َتنأ  ، كراحب يف  ةفدَّصلا  انأ  ينع  اھَعفرت 
يسأر يف  ةلعشلاو  ينادجو  كَدحو  ُئلاملا 

... ينایكو

: تامدقم نود  نم  ثلاث  لاقو 

ِنزحلاو ةبوطرلا  ُتاقبط   ، يتالوم اي   ، تلاز ام 
ُرظني ُمسجلا  َلاز  امو   ، اھلك َسفنلا  رصاحت 
ِتاوبكلا نم  ينذقني  نم   . طبھيو ِضرألا  َبوص 

ينیبو  ، يدرتلا نیبو  ينیب  ُلوحي  نم  ؟  رومضلاو
ُدجنتسملا انأ   ، يتالوم  ، يل لیق  ؟  دامرلا َنیبو 



افحصم ْعض  لب  كیتحار  نیب  كحور  ْعض  نافھللا :
ضیفلا َكیلع  دِري  نأ  رظتناو   ، كسأر َقوف 

ِّيزب ّركنتملا  انسیلوب  اّمأ   ... كثعبب ارشبم 
نأ ىلإ  يلاوحأ  َربع  ينوقحال  دقف   ، ةفوصتملا

رویطلا داطصأ   ، رخصلا لوقح  يف  َّيلع  اورثع 
يّحمت اددرم :  ، تارشحلا ِماعط  ىلع  لاتحأو 
... تامصبو ٌراثآ  ةایحلا  نم  ىقبتو  تاذاذللا 

اھتارظن لقنت   ، اھتمصب ةمصتعم  ةیلولا  تلظ 
، اھتنارزیخب تراشأ  املو   . اھرجِحو ِعمجلا  نیب 
، ةصارتم ٍةكسامتم  ٍفوفص  يف  روضحلا  فقو 
ىلإ مامضنإلا  ىوس  ٍلعف  نم  يل  اوكرتي  ملف 
ةدَّدرم مھرجانح  ريدھ  يف  ماھسإلاو  مھصقر 

هللا : » مھرودصو مھؤاشحأ  هب  شیجت  ام 
ٌتاریبكت رجانحلا  لابح  َةروف  ُججؤتو   ،« ّيح

دعبو  . ءاسنلا ُديراغزو  ةعومسم  ٌتاداشنإو 
يدھج تفزنتسا  ينأ  ترعش   ، لقأ وأ  نیتعاس 
دادرتسا ىلإ  عمجلا  َلیم  ُتزھتناف   ، يتقاطو

ىلإ تعرھو   ، مھب يطابترا  تككفف   ، سافنألا
لانأو لستغأ  امیك  يتیب  ادصاق   ، جراخلا

. ةحارلاو توقلا  نم  يطسق 

ام ءّارج  ديدش  ٍقاھرإب  ُترعش   ، دغلا َةحیبص 
ٍجاجتراو  ، سفنتلا يف  ٍقیض  نم  يمون  باش 

نم تبلط   . بلقلا يف  ٍناقفخو   ، ردصلا يف 



، يشارف ىلإ  يروطفب  ينیتأت  نأ  ةمداخلا 
يتاذلا يوادتلا  رشابأ  امیك  ثوكملا  ُترثآ  ثیح 

ىلع ايرج   ، ةئدھملا لئاوسلاو  باشعألا  ضعبب 
ليابوملا يف  ُترظن   ، تنكس نأ  دعبو   . يتداع

ّيلع ضرعي  يوّاللا  دبع  نم  ةلاسر  هیف  اذإف 
، ةمداقلا ةعمجلا  ةلیل  لفح  يف  ةكراشملا 
وتلل هتيدان   . ةفيرشلا عم  ةصاخ  ةلباقمب  اھّجوتأ 

ينانتما تايآ  ةیلولا  غلبي  نأ  هنم  ُتسمتلاو 
ءاش نإ  اھیبلم  ّينأو   ، ةميركلا اھتوعدل  يركشو 
، ةئراط ةكعو  نم  ءافشلل  لثامتأ  نإ  ام  هللا 

. ةلجعتسملا لغاشملا  ضعب  نم  َصلختأو 

ماقتساو يتلاح  تنسحت  مايأ  ةعضب  دیعب 
ءاودب يندوزو  بیبط  يننمآ  دقو  امیس   ، يجازم
ّيلع تدرو  امك   ، عابتإلا ةلھس  حئاصنو  دحاو 

، اّسح ةدیعبلا  يمرح  نم  ةنئَمطم  لئاسر 
ةردقلا يسفن  نم  تسنآ  املو   . احور ةیناّدلا 
يوّاللا دبع  ترشتسا   ، ةفيرشلا ةرايز  ىلع 

. بّحرو ديأف 

ةدم اھانرظتنا   . اھیلإ ينداق  نینثا  ِموي  َحابص 
مث  ، اھتاولص ًةسلاج  لمكت  ىتح  ةفرغ  يف 

اھیسرك ىلع  ةمداخ  اھتدعقأ  اھنم  ةراشإب 
لیبقتب اھیلع  ملسأل  ُتضھن   . انتلابق رارجلا 

ثیح ينتفقوأ  اھدي  نم  ةكرحب  اھنأ  ریغ   ، اھسأر



، ةدع تاءاميإب  يقفارم  ىلإ  تأموأو   ، تنك
نأ ارجف  تررق  ةیلولا  نأب  ينذأ  يف  يل  اھرسف 
نم نأ  بّقعو   ، ازمر الإ  َمویلا  سانلا  ملكت  ال 
هیف نوكت   ، رخآ دعوم  ىلإ  ءاقللا  ءاجرإ  نسحألا 
ُتضھن  . مالكلا نع  ةبرضم  ریغ  ةفيرشلا 

ثیح ىلإ  لجرلا  ُتعبتو   ، دعب نع  املسم 
... افسآ ينّعیش 

ذإ  ، ةیلولا عم  ءاقل  ُّيأ  يل  َّمتي  مل   ، كلذ دعب 
الإ ينم  ناك  امف   ، يوّاللا دبع  نم  اھیعن  يناتأ 
، دوھشم موي  يف  اھتزانج  مسارم  ترضح  نأ 

دشاح روھمج  ریخألا  اھاوثم  ىلإ  هیف  اھعیش 
ِهللا َناحبسف   . لبق نم  هریظن  تيأر  املق   ، ریفغ

ينفرع نفدلا  مامتإ  دیعبُو  میحرلا ! باوَّتلا 
نانطقي امھنإ  لاق   ، هديرمو خیشب  بحاصلا 

. ةافوتملا ىلإ  نیبرقملا  برقأ  نمو  ناوطت 
روضح ىلإ  ربكألا  يناعدف   ، بجي امك  امھتيزع 

. تلبقف  ، ةيوازلا يف  ةینیعبرألا  ىركذلا 

ىلع نایعادلا  ينلبقتسا   ، دعوملا لولح  دنع 
ُفرعت دازف   ، ةموحرملا ِدُّبعت  ةرجح  يف  دارفنا 

، ثيدحلا فارطأ  انبذاجتو   ، ضعب ىلع  انضعب 
، انعوبر يف  ةسایسلا  ابجع - ! اي   - هیلع تبلغ 

اھیفو ةتفال  ةطاحإ  اھب  امھل  نأ  امھالك  رھظأو 
: خیشلا لاق   . ةبرجتو ةربخ 



ماظن ةدودحم  ةرتفل  هللا،  دبع  اي   ، تولب دق  ـ 
اننأ دھشأ  نأ  يلف   . هلافقأو هناكرأو  ةسایسلا 

، ةرباع تایلیثمت  يف  حابشأك   ، نورباع اھیف 
ةزھاج ةیطمن  راودأ  صیخشت  ىلع  نوبوانتم 
تزرب ام  اذإو   . لاوزلاو يشالتلل  ةضَّرعمو 
يسمُت  ، رادقمب ولو   ، اھُمجن عملو  سوؤر 

تصع نإ  وأ   ، باطقتسالل ةحشرم  ةرورضلاب 
... عطقلا رذعت  اذإ  لزعلاو  ةحاطإلل 

: ديرملا فدرأو 

هللا، يف  يخأ  اي   ، اھتاقتشمو ةسایسلا  نع  - 
الغش مھل  تقلخو   ، اھنارینب اووتكا  نمم  ددع 
جاجحلا لبق  نم  هب  دّدھ  امك   ، مھداسجأ يف 

ىلع نوضبقي  اھیفرتحم  ُكرت  اولاق :  ، فسوي نب 
اھنوربديو  ، نطب امو  اھنم  رھظ  ام  اھلك  دیلاقملا 

لعلف  ، مھفنعو مھمكحتب   ، اوؤاشو مھل  ادب  امك 
َُّمث ُهَّللا  ِلُق  : } ةميركلا ةيآلاب  دتعملا  رایخلا  اذھ 

بوصألا وھو   َ نوُبَعَْلي } مِھضوَخ  يف  مُھرَذ 
ال ىتحو   ، مھتاكلھمو مھرطاخم  نم  ةاجنلل 
: لوقأ نحن  ّانعو   . مھنایصخو مھدیبع  نم  ریصن 

ةایحلا نھوأ  امو  مھباحر ! يف  رمعلا  قیضأ  ام 
نم صانم  الف  اذل  مھتطلخ ! يف  اھنوھأو 

، عفنأو َّزعأ  ةرياغم  اياضقو  تامامتھاب  قلعتلا 
، ةديدج ةيوھأو  تاقاط  ىلع  لمألا  قیلعت  نمو 



تابلقتو تاضاخم  نم  هب  خيراتلا  لبحي  ام  ىلعو 
... هبلصو هعئابط  نم  يھ 

: ءادوسلا هتیحل  سمالي  وھو  باشلا  ينلأس 

هیف كل  كش  ال   ، يذاتسأ اي   ، يبرعلا عیبرلاو  - 
؟ فقومو رظن 

: تبجأ مث  الیلق  ُّتمص 

ةموغلم ًةلئسأ   ، يخأ اي   ، هنع تارم  ُتلئس  - 
امئاد ناكف   ، هیلع عینشتلاب  لب  هیف  كیكشتلاب 
يف عيونت  عم   ، هماتخ ُكسمو  يباوج  بابُل 
ٌغناي عیبر  ؟  يبرعلا عیبرلا  تارابعلاو : لمجلا 
عیبر  . يبرعلا ثبعلا  رھاوظ  ىلع  ةروث   ، عئار
ًةدكار اھایم  ّكرحو   ، ةدساف اعاضوأ  لحلح 
حئارش نم  هلّقنو  فوخلا  ىدحت   . ةنسآ

؛ مھمالزأو مكحلا  ةاغط  فوفص  ىلإ  بوعشلا 
لابقإ دمحم  ركفملا  رعاشلا  ةلوق  َقدصأ  عیبر 
ِتوبكملل دب  ال  يوجلا / تانأب  ْتئُلُم  يتراثیق  »
تایباجيإلا نم  كلذ  ریغو   ،« ِناضیف نم 

لوقلا ُتضفأ  دقف   ، تایبلسلا امأ   ... ةمساحلا
بایغ يف  اھزجوأ   ، نیلئاسلا ضعبل  اھیف 
يف عادبإلا  راسحناو   ، ةبذاج ةيوق  تاماعز 
عضو يف  امك   ، ةیمیظنتلا تاھجوتلا  نم  ةلمج 



ةيزمر ةنحشب  مستت  نأ  نسحي  ناك  تاراعش 
... اریثأتو ةغالب  رثكأ 

كلت نم  نآلا  ركذأ   ... ذاتسأ اي  هللاو  َتقدص  - 
نأ هل  ناك  ام  يذلا  لحرا » : » ادحاو تاراعشلا 

ةیتالحرلا انتایبدأل  ءيسي  هنوكل   ، ّددريو عفرُي 
ىلإ ةكم  نم  ةيوبنلا  ةرجھلا  ثدحلو   ، ةمیظعلا
ةلحرلاو ةرجھلاو   ، اھب خرؤن  يتلا   ، ةنيدملا

، ىرخألا رادلا  ىلإ  ةلحر  توملاو   ، نایس
« لحرا  » راعش نع  ليدبكو   ... لحار يفوتملاو 

ةظفل يلوح  نم  بابشلا  ىلع  تحرتقا 
َءاَج ْلُقَو  : } ةميركلا ةيآلا  يف  ةدراولا  قھزإ » »
،{ اًقوُھَز َناَك  َلِطَابْلا  َِّنإ  ُلِطَابْلا ۚ  َقَھَزَو  ُّقَحْلا 
ندل نم  ينبتلاو  َبیحرتلا  يحارتقا  َيقلف 
نم مھرج  ينعي  قھزلاب  ةاغطلا  ُرمأو   . ریثكلا
مساب ةیضاقلا  مكاحملا  مامأ  اولثمیل  مھیسارك 

... نینطاوملاو سانلا 

: نیلجرلا ىلإ  ارظان  ُتبقع 

يبرعلا عیبرلا  فرعیس   ، تاروثلا لكك   ، نكل - 
نأ الإ   ، تاساكتناو تارثعتو  تازھ  رثكأف  رثكأ 
نم ثعبنتس   ، قینیفلاك  ، ةیناوجلا هلعش 

ةلحفتسم ةیعامتجا  تامزأ  اھججؤت   ، اھدامر
ررحتلا ىلإ  قاوت   ، مظاعتم يبعش  ٌيعوو 



نم اھریغ  ىلإو   ، ميرك ِِنمآ  ٍشیعو  قاتعنإلاو 
الو ّيقر  الو  مدقت  ال  اھنود  نم  يتلا  تاموقملا 
يذھ نورتھتسملا  َنوعنشملا  لثمت  ولو   ... ءامن
ىلإ اوبھذ  امل   ، اھردق قح  اھوردقو  تاموقملا 
ریبدتو عنص  نم  ناك  عیبرلا  كلذ  نأ  معزلا 
معز هنإ   . ةیكيرمألا تارباخملا  ةلاكوو  نوغاتنبلا 
لعجيو  ، ءادھشلا ءامد  صخرتسي  ءيدر  فحجم 

لكو ةمراع  ةیبعش  تاضافتنا  بابش  نم 
كئلوأ ةدیقع   ... زیكاركو يمد  درجم  اھیلعاف 

ءاوس  ، ناك امم  عدبأ  ناكمإلا  يف  سیل  موقلا :
يف ّبد  ةمث  نمو   ، اھورمضأ وأ  اھب  اورھج 
ىلإ يجلاتسون  نینح  مھتدئفأو  مھلوقع 
سیلو  . ةروثلا اھتطقسأ  ةدسفم  ةدساف  ةمظنأ 
نیقلاع اونوكي  نأ  الإ  مھللا   ، اذھ اوفني  نأ  مھل 
مھرودص يف  ششعت  ءافوج  تايوابوطب 

الو ديدملا  خيراتلاب  اھل  ةلص  الو   ، مھسوؤرو
... يسایسلا نكمملاب 

ترھظأ  ، يلاوقأب هديرمو  خیشلا  مامتھا  ردقب 
يف لسرتسنس  انكو   . مھلاوقأب يئانتعا 

ىركذلا لفح  ىلإ  ٍعاد  انُعْدي  مل  ول  رواحتلا 
تايآلا ةوالت  يف  بالطلا  ةكراشمو  ةینیبأتلا 

، فارصنالا تقو  َّلح  نیحو   . ةیعدألاف راكذألاو 
نإ لاق   ، نیلجرلا ةنھم  نع  يواللا  دبع  تلأس 

. يرامعم سدنھم  رغصألاو  حارج  بیبط  ربكألا 
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تاباترلا رھاظتو   ، اھمحازتو مايألا  مكارت  مامأ 
نم فیفختلل  يدنع   ، ةخسانتملا تالالملاو 

! قیيارتو ٌلیح  اھفسعو  اھطغض 

وأ ِرویطلا  ِقیلحت  ةيؤر  نووھي  مھضعب  نأ  امكف 
ولحي  ، تاناویحلا ناعطق  ىتحو  تاراطقلا  ِرورم 
نود نم   - ىرأ نأ  ةلیلظلا  يتفرش  نم  انأ  يل 

، نیتباث وأ  نیحئارو  نيداغ  نیب  َسانلا  ىرأ - نأ 
بلاغلا  ، اصصق كلتو  َكاذو  كاذ  لوح  لیختأ  نأو 
هحیتي ام  ادع   ، مھصصق تسیل  اھنأ  ينظ  ىلع 
هفرتقأ لمع  هنإ   .. تافداصملا ةبعلو  رصبلا 
ًةياور ةباتكلا  يتياوھ  ةيواز  نم  هسرامأو 

، ریخأ ذالمك  اھیلإ  ُأجلأ   ، ارعش ىتحو  ًةصقو 
ةمحز نیب   ، ةيدقفتلا يتاسطغ  جاتن  هیف  ّلوَؤأ 
تایتاذلا ِمدطصمو  نادبألا  ِساحدو  هوجولا 

. ءاوھألاو

هب لفحي  ام  ىلإ  رظنلا  بيوصتل  ُتغرفت  كلذك 
، ةیمدآ ةایح  نم  يمامأ  نادیملاو  عراشلا 

ارھاس  ، يرصبلا يّربكم  ةرورضلا  دنع  ارَّخسم 
ٍسدح ِةقاطك  يلایخم  َيرجي  نأ  ىلع 

، ىرأ اذامف   . سُّسجتو ِّصب  ةلآك  ال   ، سسحتو



؟ يرأ اذام 

الو رجحلاب  برضت  ال  اھنكل   ، ءاطمش ةأرما  كلت 
ّهلك يحلاو  عراشلا  يف  تراص   . ادحأ يذؤت 
ضعب لءاست  اموي  تباغ  اذإ   ، روكيدلا نم  اءزج 
نيداغلا عم  لصاوتلا  يف  اھتلیسو   . اھنع سانلا 

يف ًةتغب  هرھشت  يكیتسالب  ذرج  نیحئارلاو 
،( لاجرلا هابشأ  ضعب  ىتحو   ) ءاسنلا هوجو 

عزتنتو نھعزفتل  ةصاخلا  اھریياعمب  نھراتخت 
نم بعتت  نیحو   . تالولوو رعذ  تاخرص  نھنم 
ىلع ةضبار  تارایس  ةسارح  يف  عرشت  اھتبعل 
امل ریسلا  ةكرح  میظنت  يف  مھست  وأ  فیصرلا 

تاراشإو ةرافص  ةلمعتسم   ، دتشتو ىوقت 
تریغت امھم   ، سیلوبلاو  ، ةبيرغ ةیناولھب 

لب  ، نوضاغتم اھنع  ٌتوكس   ، مھمقاوط
... نوحزامتم اھعم  نولھاستم 

امايأ دھشملا  نع  تباغ  ةبیجعلا  ةأرملا  نإ  مث 
اھنع ُتربختسا   . رھش نم  رثكأ  تغلب  ةیلاتتم 
سارح نأ  معاز  نمف   ، قثأ ال  نمو  هب  قثأ  نم 

، اھنأ ٍعدم  نمو  ؛  اھوفنو اھیلع  اورمآت  تارایسلا 
ىلع تجرد   ، اھبیعالأ نم  سانلا  للمل  اعْفد 
يتلا ةياورلا  امأ  ؛  ىرخأب ندم  لب  نكامأ  رییغت 

نأ ىلإ  ةبھاذلا  يھف  اقح  ينتفقوتسا 
ةارما ةباصإ  يف  اھذرجب  تببست  ةھوتعملا 



ةدایع ىلإ  هءارج  تلقُنف   ، ىلبح تناكو  ءامغإلاب 
وھو  ، اھجوز نوكي  دقو   . تمتغاو تضھجأ  ثیح 
اھبٌذعو ءاقمحلا  فطتخا   ، ةطلسو هاج  لجر 
اھسأر رّجف  مث   ، اھل اباقع  يرس  وبق  يف 

ام اذھ   ... بارتلا اھراوي  نأ  لبق  ةمحرلا  ةصاصرب 
هبذكي ام  انایع  رھظي  نأ  ىلإ  هحجرأو  هلاخإ 

... هضحديو

ِّفخت ةلاح  يف  مرجم  ُسأر  هل  لجر  كاذو 
هترّاظنو هتعبق  نم  اذھ  ودبي   ، رارفو

ىلإ هلیمو  ةلتاخملا  هتیشم  نمو   ، نيوادوسلا
ِروھمجلا يف  ِنابوذلا  نمو   ، ناطیحلا ةاذاحم 

. مرمرعلا

ةحادفلا ُةغلاب  لجرلا  ةيانج  نأ  يدنع  حجارلا 
وأ احبذ  حور  قاھزإ  نم  َّلقأ  تسیلو   ، ةروطخلاو

ُتحبلا لیطُي  ىتح  اقنش  نكت  مل  نإ   ، اقيرغت
، لبسلا سیبلتو   ، قاروألا طلخب  ّطعي  هلِ لب  اھیف 

يفو  . ّّيطلاو مداقتلا  ىلإ  اھفلم  ضيرعتو 
، نيروجأملا ةلتقلا  نم  هنأ  يئرملا  يريدقت 
ال  ، ةتیقملا ِةبعرملا  ةنھملا  يذھ  نم  ّشیعتي 

ىضاقتيو  ، هيرخسم نع  ءيش  ىندأ  فرعي 
، ةميرجلا باكترا  دیعب  ةیقبلاو  امدقم  هرجأ  َثلث 
نإ امأ  ؛  ةمتعم ةيرس  تاطاسو  ربع  كلذو 

هلایتغا عقوتیْلف   ، نیترم فدھلا  أطخأ  وأ  لذاخت 



نأ الإ  مھللا   ، سأرلا يف  ةتماص  تاصاصرب 
ٍفوھك يف  يفتخي  وأ   ، ةعولاب يف  ذرجك  شیعي 

... ةعینم ٍةیئان 

نم ٍبراھب  نوكي  ام  هبشأ  رخآ  لجر  كاذو 
ّابكم يشمي   ، ىقمحلل عدوتسم  وأ  ىفشتسم 
هدصرتت انویع  نأك   ، هلاح ِعقوو  ِهھجو  ىلع 

وأ ِّرش  يف  هعقوُتو  هل  َنِمْكُتل  هافقتت  امادقاو 
باغ نأ  ىلإ  يتیطغت  تحت  اذكھ  لظو   . لابو

. هنم جرخي  ملو  دجسم  يف 

ىلع اھبحس  زوجي  يتلا  تانیمختلاو  تایضرفلا 
اھبرقأ ّنكل   ، ةعونتم ةریثك  ئجّاللا  براھلا  كاذ 
هلعل ّيسفن  ءادب  باصم  هنأ  لامتحالا  ىلإ 
للع نم  ةیلیتكوكلا  ةبیكرتلا  هذھ   ، ماصفلا
عم اھدسفتو  ّلتعملا  ةقالع  ُثولت   ، ىرخأ

هسفنل دجي  الف   ، رایغألاو طیحملاو  عقاولا 
ّلقي  ، ةمولعم ِِتاقوأ  يف  الإ  نیح  ىلإ  اسفنتم 
يلصي مث   ، لجع ىلع  أضوتیف   ، روھمجلا اھیف 
ةءارقب سمھي  مث   ، لوزعم ٍملظم  ٍنكر  يف  هدحو 
ِةمتاخ سانلا »  » ةروسو ينسحلا  هللا  ءامسأ 
ُرطاقت ُدخأي  نإ  امو   . تارملا تارشع  نآرقلا 
ذفني اجرخم  هل  دجي  ىتح  عافترالا  يف  نیلصملا 
هتیب ىلإ  اھجوتم   ، نیجعلا نم  ةرعشلاك  هنم 
عبقیف  ، جیجض الو  هیف  َوغل  ، ال  ةنيدملا ةيداب  يف 



اھُسجاوھ تّفخ  دقو   ، هسفن ىلإ  اعطقنم 
... ةعلاضلا ُةیئادبلا  اھمالحأو  ةدبتسملا 

ةراتف  ، ربق يف  ٍلجر  اذ  ّایح  هبشي  زوجع  كاذو 
َّدم دارأ  نم  لكو   . زجعي ةراتو   ، يْأل دعب  اھّصلخي 
اعافد  ، هاصعب هیلع  ُّشھي  هیلإ  ةدعاسملا  دي 
ىلإ هدھج  ديدمت  يف  هقحو  همرھ  ةمرح  نع 

، هتایح سافنأ  نم  ىقبت  ام  ىلع  الوعم   ، هاصقأ
هل َعزانم  ال   ، لوحلاو اھلك  ةوقلا  يذ  هللا  ىلعو 

هنزاوت دقف  ىتح  كلت  هلاح  ىلع  لظو   . ونِص الو 
نيرظان سنإلا  نم  ٌرفن  هلوح  قَّلحتف   ، راھناو

ُةرایس تلبقأ  تاظحل  دعبو   . نیفطلتسم
ایح وأ  اتیم   ، هیلع ىمغم  وھو  هتلقنف   ، فاعسإ
، ةرایسلا ةرافص  تشالت  املو   . نیب نیب  امبرو 
تاذ هتلُّوق  رخآ  زوجع  ةروص  يتركاذ  ىلإ  ْتزفق 
لضفب يضرألا  ِبذجلا  َسومان  ُتكردأ  ةرم :
ُطوقس امأ   . يمسج ِطوقسف  يئاضعأ  يعادت 

َریغ رخآ  ائیش  ينرُي  ملف  يلامآو  يسامح 
داسف هُبكاوي   ، ناطلسلاو ِتقولا  ِرھق  ِنوناق 

... ىتش ىؤرو  ةریثك  ٍرودص 

ةقرز يف  اقدحم  يتكيرأ  ىلع  تیقلتسا 
وأ ةمومغملا   ، ةرثانتملا اھتامامغو  ءامسلا 
مث  . هتلاحو يئارلا  ةرظن  بسحب   ، يلدجلا

َوحصلا ُدیعي  اشعنم  ابارش  يفشر  ُتددج 



دعب نع  ُتحمل  ذئدنع   . رظنلل َحوضولاو  نھذلل 
ملف  ، ّابح اھب  فُغش  هنأ  ودبي  ةاتفب  شرحتي  اباش 
وھو الإ   ، دجنتستو خرصت  يھو  الإ  اھقرافي 
يف هعم  قیقحتلل  هنادوقي  نییطرش  ةیعمب 
نأ تكردأ  يتفرش  تحت  نم  اورم  املف   . رفخملا
، موعزملا هُرعاشو  ّيحلا  نونجم  وھ  شرحتملا 
امبر اذكھ  وأ   - ابجعتم موي  تاذ  حاص  يذلا 
يتاعاس يف  ىتح  قلفم  رعاش  انأ  هتلیخت :-
يتاعاس ّلك  نأل  باجأ : ؟  فیك لئس :  . ةعئاضلا

، يتقو ءلم  رعاش  انأف  يلاتلابو   ، ةعئاض
هتالص يزجُتو  هؤوضو  ُّحصي  فرتحم  رعاشو 

 ... سدقملا رعشلا  فنك  يف 

الجر ُتحمل   ، اھلیسو هوجولا  ضرعم  يف  اضيأو 
الجر  ، نطبلا َضئاف   ، سأرلا علصأ   ، ةقلِخلا َرَّوكم 
ينمزلي  ، رسو ِّرس  فلأ  تحت  رخآ  يفخي  هجو  اذ 

ام اذھو   . لوطأ الایخو  اليوط  انمز  هترفش  لحل 
الجؤم ال المع  لظي  دقو   ، ارضاح يب  يل  ةقاط  ال 

... ىغلم

ىلع لایخملا  بكرم  ةدایق  عیطتسي  يذلا 
لب افرتحم  اخرؤم  نوكي  نل   ، نسحألا وحنلا 
الثمتم  ، نطاوبلاو شماوھلل  اثراح   ، ادعاو ایئاور 
ِةقرحملا هتلئسأو  ةيدحلا  ناسنإلا  اياضق 

هاخوتأ تلز  ام  كاذو   ، ریثك اھریغو   ، ىوصقلا



َيقبُأ نأ  اذھ  يف  يدنع  طرشلاو   ، هیلإ قوتأو 
. اھب سأب  ال  ةقایلب  نیمستم  ينھذو  يندب 
: تررق ام  ذِّفنأ  ترص  موي  لك  ةحیبص   ، اذكھو
ایح اظقي  مونلا  نم  تجرخ  ينأ  تنقیتسا  ىتم 
ءالقع ةنس  ىلع  امك   ، ديدجلا مویلا  تددعو  الإ 
ىلإ فیضأف   ، ةدايز الضفو  امنغم   ، اوضق
يمد ىلع  صوحف  ءارجإ  ةيدایتعالا  يتاكرح 
وضع ِّلك  ىلعو   ، هضبن ةریتوو  يبلقو   ، هطغضو
ىلإ نانئمطإلا  َةیغب  كلذو   ، يدسج يف  فرطو 
ىتحو  . مھاد ٍضرمب  راذنإلا  دح  دعب  غلبأ  مل  ينأ 
الامجإ يذاحت  تارابتخإلا  جئاتن   ، رخآ راعشإ 

ةھج نم  امأ   . طوقسلا بجوت  الو  لدعملا 
الو لب   ، ةقلقم ضارعأ  الف   ، ةینھذلا تاكلملا 
ايدارإ اھنم  هترثأ  ام  الإ  تاناياذھو  سوالھ  ىتح 

. رطاخ بیط  نعو 
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، رمعلا قيدص   ، يدیحوتلا نایح  يبأ  عم  يل 
دوجو عم   ، هتلكاش ىلعف  ةرصأ : لب  ىرخأ  ٌةلص 
قرحأ ينأ  مئانلا  ىري  امیف  تيأر   ، قرافلا
هنامزك ينامز   . ّرسحتم الو  ٍفسآ  ریغ   ، يبتك
بلقلا هل  عطقتيو   ، يسأو انزح  نیعلا  هل  عمدت  »

نكل  ، عونتتو بابسألا  فلتختو  يوجو .» اظیغ 
ٍعبنمو ةیخأتم  ةریمخ  نم  وھل  الامجإ  روعشلا 
يملح مجرتأ  نأ  يف  هلثم  تبغر  دقلو   . دحاو
نمل يقيدص  ُركذ  هیلع  ينعجشي   ، لعف ىلإ 

: ءاملاب اھلسغ  وأ  مھفیلأت  قيرحت  ىلإ  هوقبس 
نب فسوي   ، يئاطلا دواد   ، ءالعلا نب  رمع  وبأ 
دیعس وبأ   ، ينارادلا نامیلس   ، طابسأ
غلابلا  ، نایح يبأ  عمو   . مھریغو  ، يفاریسلا
تّقبت ٍخسُنب  رمألا  قلعتي   ، الوح نیعستلا  كاذنآ 

تایخيراتلا يف  نوكت  دق   ) ىرخأب امبرو   ، هيدل
امأ  ... اھعبط ىتح  وأ  اھلوادت  لصحي  مل  اھاوسو )
نم تاعوجرملا  قرحلا  ىدعتي  الف   ، يدنع

تاطوطخمو  ، ةءارقلا رومضو  داسكلا  قوس 
نع تفزع  ةيرانیسو  ةیحرسمو  ةيرعش 

، يتئفدم َران  لھم  ىلع  اھب  ُتمعطأف   ، اھرشن
اھتلاحتسا لبق  اھيدست  ةمدخ  نسحأب  ایشتنم 

فصنل زوجي  هسفن  ریصملاو   . ءابھو ِِدامر  ىلإ 



فیفختلاو اھتیقنت  ررقأ  موي  هاقلي  نأ  يتنازخ 
. اھدئاوزو اھلامحأ  نم 

، كاذ يلعف  فارتقا  ىلع  روھش  رورم  دعب 
ام ناعرس  ىرخأ  ةمیسج  ةركف  ينترماخ 
، يضرعو يلوط  دق  ىلع  ٌشعن   . اھتققح
الإ  ، رمحألاب هتغبصو   ، ىوقم بشخ  نم  هتعنص 
ىتم ُتذخأ  يشعن :  ... رضخألا هل  ُترثآ  هءاطغ 

ام سفنتلا  عطق  ىلع  هیف  ُنرمتأ  تغرف 
يِّنم يحور  جورخ  ِمھوتو   ، تعطتسا
نم ءایحألا  هسانأو  ينطو  نع  اذام   ... يتاممف

؟ ةعجر الب  ایندلا  ُترجھ  دقو  ّينع  اذامو  ؟  يدعب
؟ أوسألا ىلإ  مأ  ریصي  نسحألا  ىلإ  ملاعلا  لھ 
ىلإ اموي  نوقتریس  ءارقفلا  هتنكاس  يثلث  لھو 
ةياھنب مامتھإلا  نع  نوّفكیف   ، ميركلا شیعلا 
نورظانتي نیفرتملا  نم  نورخآ  امیف   ، رھشلا

اھلك ةوقلا  ِّبرل  لھو  ؟  نوكلا ةياھن  رمأ  يف 
اھفصن لب  َّينیع  ىدحإ  ىلع  َّنمي  نأ  ةردقلاو 
كلذو  ، همركو هدوجب  اھددحي  ةدم  اھتایح  ديدمتب 

نم اھرضح  نمو  يتزانج  سوقط  قمرأ  امیك 
... لھو ؟  نيذذلتم نیفشنم  ءادلأ  موصخ 

دقو  ، ّيناوج هلعل   ، بوجحم ٌفتاھ  ينعطاق 
تالاؤس نع  اذھ  اي  َّفُك  يسافنأ : تددرتسا 
ادیعبو  ، لاحلا ناقتحاو  ّزیحلا  قیض  نع  ضیفت 



رظنت نأ  كب  ىرحألا   . ّقلحتو ُریطت  اثبع  امھنع 
الإو  ، كماقُمو كایند  يف  ال  كلام  نوؤش  يف 
يف الئاس   ، كفتحو َكتیقب  ىلإ  رسو  ضھناف 

... كدازو كتقاط  بسح  ابیجم   ، ككاردإ رادم 

الوكارد لثم  تسل  ينأ  احضوم  فتاھلا  ُتضراع 
يتوبات يف  راھنلا  يضمُأ   ، نياتشنكنارف وأ 
لیللا يف  بھذأو   ، ةفشاكلا هراونأ  نم  افوخ 

مد نم  صتمأل  نيداحلا  َّيبانب  سمادلا 
ُدشنأ  ، ملاسم ناسنإ  انأ  امنإ  ال،  ؛  تاوانسحلا

الو يدتعأ  ال   ، نیسنجلا نم  يموق  ينبل  ریخلا 
امف  . نوكأ ةئیھ  َّيأ  يف  يدنع  مھي  الو   ، يغبأ

ةعطقتم انایحأ  ينرماخ  يتوم -  - مویلا هیف  ركفأ 
ةفاثكلاو مّخزلا  تاجردب  سیل  نكل   ، لبق نم 

عم اعومجم   ، يشعن يف  نآلا  يل  اھديرأ  يتلا 
ایفسلف ریكفتلا   ، نآلا َنآلا   . اشعتنم  ، يتاذ

. ءامدقلا لاق  امك   ، تومن نأ  ملعت  يف  نمكي 
ردقلا َضبقأو  يردص  حرشني  يكل   ، يباسحلو

، توملاب فافختسإلا  ملعتأ  نأ  بجو   ، هینرق نم 
ال ىتحو   . لَُّوألا نیحتافلا  جھن  ناك  امك 
َفتح َّرطضأف   ، ةرغ نیح  ىلع  هَُكلم  ينفطخي 

« ... هالإ ال  نأ  دھشأ   » دنع فقولا  ىلإ  يفنأ 
نذإ اذنأھ   ، اكرشم اینثو   ، ةیلھاج ةتیم  تومأف 

، ةلماك ةداھشلا  ّددرأ  زارتحالاو  طوحتلا  باب  نم 
هذخأت ال  يذلا  دمصلا  يحلا  لوقب  ةقوبسم 



، {{ َنیقدَص مُتنُك  ِنإ  َتْوَمْلا  اوُنَمَتَف   } مون الو  ٌةنِس 
ُفلأ : » يلبشلا ركب  يبأ  يلولا  ناسل  ىلع  مث 

، تقولا اذ  وھ   ، ةدراو ٍماع  ِفلأ  يف  ةیضام  ٍماع 
«. حابشألا مّكنرغت  الف 

يتیقب ىلإ  ریسأو  ضھنأ  نأ  يل  سیلف   ، هیلعو
ال َّيلإ  ِِتاو  يب  ٌِصبرتم  فتحلا  اذھف   ، يفتحو
نمو  ، رمضتو َّيف  لءاضتت  ةیقبلا  كلتو   ، ةلاحم
انأ  ، لاح لك  يفو   . ينذإ الو  يترواشم  نود 
ىلع الو   ، امھیلع ولعأ  ال   ، يتقاطو يداز 
يعضو يف  امنإ  ؛  هبسكمو هلقحو  يكاردإ 
دادعتسالا ةثالث : لب  نيرمأ  لواحأ  يتوباتلا 

دقو تقولاب  ساسحإلا  ؛  يئاھنلا دومھلا  مویل 
ّلوحت ُلیخت  ؛  هركأو َطغضف  شمكناو  َّصلقت 
ىلإ  ، هُلمحو هقوزل  ينبعتأ  يذلا   ، ّيحلا َيانأ 
ناديدلا لفاحج  اھشھنت  ًةمیلو  ةثجلا  انألا 

. اطشك اھطشكتو 

، يصخشلا يباسحل  اھیغتبأ  نذإ  ٌرومأ  يھ 
داعملا تايورمو  ربقلا  باذع  ةصق  نع  ادیعب 

ىلإ دوعأ   ، اھبيرجت دعبو   . ةفورعملا ةعئاشلا 
، ةعفان افوطق  ایناج   ، يتاذب املاس  يتدعاق 

. ةرابعلا رادتقاو  ايؤرلا  ِعاستا  نم  اردقو 

نم ریسي  رزن  ىوس  َيھ  امو   ، يھ َيھ 



فوصتلا بابرأو  رابكلا  ركفلا  لھأ  تاحوتف 
قامعألا يف  مھتارماغم  نم  انیلإ  نیتألا   ، راربألا

، ةیھب ِ ِلاكشأو  ّةینُس  قئاقحب  ءاوجألاو 
ِزكرمو  ، دوجولا ِریسكإ  لوح  موحت  اھعیمجو 
انّبیُط  ... هاحر ِبطقو   ، هتيواز ِرجحو   ، هترئاد
يفتاھ ترظتنا   . انمّعُنو مھاركذو  مھركذب 
تزجوأو هیلإ  ُتبھذ  امیف  ينلداجي  نأ  يئرمّاللا 
َّلسنا هنظأ   . ةسمھ الو  هنم  ةملك  الف   ، هلوق

نم هسفن  ىلع  افوخ   ، ةرعشلاك يتریمخ  نم 
ِررحتو  ، توملا يدحت  يف  ةقیلطلا  يتءارج 

... هتالوص فنعو  هتاوزغ  طبخو  هبعر  نم  ينھذ 
، ّيلإ اتصنم   ، ایناد ينم  لظ  فتاھلا  نأ  تیل 
، راكفأو رطاوخ  نم  يل  ّنِعي  امب  هینذأ  فنشألا 
نم ُتنقي  اذإ  ىتح   ، اھظفح ىلع  يتركاذ  ّبردُأ 
ُتایھف  ، تمقتسا ةریصبلاو  ةيورلا  نع  اھرودص 
ِتقولا َءلم  اھخسنو  اھلابقتسال  اقروو  امالقأ 

. ةنكمملا ِةروفلاو  حاتملا 

داوسلا لثم  ةديدع  َنینس  نكأ  مل  ينأ  ول 
ءارو نیثھاللا  َنیلورھملا  َنیضكارلا  نم  مظعألا 
؛ ةفرصلا ةیتاذلا  ضارغألاو  تاجاحلا  ءاضق 

ةلاح يف  ّيلع  َضبقلا  ُتیقلأو  ُتظعتا  ينأ  ول 
ال ُثیح  َوسرأو  َتبثأ  نأ  ينُتَرََمأو   ، مھتلاحك

ایلتخم  ، جرم الو  َجرھ  ال   ، ساحد الو  َماحز 



؛ المأتم اثحاب   ، ابساحم  ، اھايإ اسلاجم   ، يسفنب

ةرودھملا وأ  ةرثعتملا  يماوعأ  لاوط  ينأ  ول 
ُتنكل نذإ   ، لثام امو  كاذو  اذھو  اذھ  تلعف 

ءافصتسا ىلإ  الایم  ُتنكل   ، هیلع مویلا  انأ  ام  ریغ 
ِّصر ىلإو   ، ةركفلاو ِسدحلا  ِعادبإو  ِتقولا 

، ّيرلاو ِرذبلاب  ِحلفلا  ِةجوازمو   ، ةدمعألاب ُسألا 
؛ لعفلاب ِلوقلاو   ، ةدارإلاب ِءاكذلا  ِةمحالمو 
، ضَّرعلا نود  رھوجلا  ىلع  افّاقو  امود  ُتنكلو 

دراوملا تاھمأ  ىلعو   ، روشقلا نود  بابللاو 
ّصن  ، ایندلاو نامزلا  ِّصنو   ، لوصألاو عجارملاو 
هاوسو اذھ  ِّلكب  ُتّيوقت  نكلو  ؛  صوصنلا

عم  ، يلوح نمو   ، تعفنو ُتعفتناف   ، تشعتناو
ِبابرأ ِفاعضإ  يف  مھسُي  ام  ُترشن   ، يریغ
لَدعلاو ىنعملاب  َةایحلا  ُنرقُيو   ، مالظلاو ِملظلا 

 ... لامجلاب

مل لاق :  ، هیفختو هتبیغ  نم  فتاھلا  داع  ةتغبو 
، مدنلاو كتاف  ام  ىلع  ةرسحلا  الإ  كنم  عمسأ 
اَّھل اذإ  نم  هجو  يف  تاشوانمو  ِتاراشإ  الإو 

كتینانأ نمف   . كلمھُيو كاسني  نل  كلھمأو  كنع 
كّدح ْكرداو  ْنز  مث   ، كرذح ذخ  كتسرطغو 
كرمع نم  امب  كعافدناو  َكسامح  ْسقو   ، كّدُبو
ربتعاو  ، كلقع ِّلظ  يف  كسفن  َعراو   ، كل ىّقبت 



راد لب   ، زاف امو  حلفأ  امف  رافو  ىلغ  كلثم  نمب 
، دیعولاو يدحتلاب  ادبرعم  قیضلا  ِهقش  يف 

تفصعف  ، ةیغامد وأ  ةیبلق  ةتكس  هتأجاف  ىتح 
يوطنت اثبع   .. ّةرسألاو زجعلا  حيرط  هتدرأ  وأ  هب 

كانأ ایكاحم  كشعن  ىلإ  يوأتو   ، كسفن ىلع 
، نیلتو تامزألا  أدھت  نأ  بقرت  امنإ  تنأو   ، تیملا

يكل عجارتتو   ، ارارغ جرفنتو  اریثك  ُدتشت  اھنأ  َدیب 
ال نأ  هنم  ُفوخلا  كیلع  ام  ُفوخأو   . ىوقأ َدوعت 

سَّوقم  ، نینیعلا َّرئاغ  الإ  كنيرامتو  كعضو  َرجھت 
َزوزھم  ، لصافملاو ِءاضعألا  َكلاھتم   ، رھظلا

... نایكلاو ساسحإلا 

نم ُتجرخف   ، هيراوتب توصلا  ذال  ىرخأ  ةرك 
يف اھتعدوأو  هءازجأ  تككف   . اضفتنم يتوبات 
ةطباخ ِتاوطخ  يبتكم  عرذأ  ُتذخأ  مث   ، نزخم
يفتاھ هجو  يف  رصنلا  ةراش  ايدبُم   ، ةرثعتم

، فساخلا ئساخلاب  هايإ  اتعان   ، براھلا
يتریقع ُتعفر  مث  ؛  لداختملا ِسعاقتملا 

نم امئار  ابسانم  ينھذ  ىلإ  َزفق  ٍمالك  ِداشنإب 
يسفن ىلع  ُتقدنخ  ةكورتملا : يصوصن  دحأ 
ُسلاجأو يحور  ُرضحتسأ   ، ِتوبثلا عم  ُتدقاعتو 

ایف  . ءاطع َّيأ  وأ  ةركف  ُریصأ  يّنلع   ، ةركفلا
َمويو  ، يباطخ اورّقح   ، يلُكُأ َتؤي  مل  نإ   ، ءارقف

... يشعن ءارو  اوریست  يتوم ال 



يتفرش ىلإ  ُتيوآ   ، قحتسم ٍءودھ  يف  اعمط 
ُتيوتسا نإ  امف   ، بورغلا ىلإ  لیمي  ُتقولاو 

عجارأ تذخأ  ىتح   ، تحرتساو يتدعق  يف 
تقزم  . ةریخألا يعمل  هتیمس  ام  يف  يتاقيرو 
حلصي دق  اھضعب  ادع   ، اھنم ينقري  مل  ام 

اذإ ةقيرولا : يذھ  اھنمو   ، ىرخأ ةلواحمل 
ةكلھم كدالب  يف  ةسایسلا  نأ  تنقیتسا 
رطاخمل ةیلقعلا  كتحص  ىتحو  كمسج  ّضرعت 

ٍذئلاح  ، اھنم َترفنو  اھتفِعف   ، فلتلاو ةقاعإلا 
أنھألاو ًءاضف  َبحرألا  اھلئادب  نع  كل  ثحبا 

؛ ةلالدو ىًنعم  ىنغألاو  نھذلل  حيرألاو  سفنلل 
يف هدجت  فئاطللاو ال  لئاضفلا  نم  هاوسو  اذھ 
لاملا ملاع  يف  الو  ةيراجلا  ةسایسلا 

لیصحتلاو ةفرعملا  لوقح  يف  لب   ، لامعألاو
بورض ىتشو  تایناسنإلا  لوقح   ، عادبإلاو

نم ْرثكأو   ، اھامح َعراف   ... بادآلاو نونفلا 
كبھاومل ًةیمنت  اھب  ذایللاو  اھدایترا 
اھتایلجت ىلإ  اھب  اعفدو   ، كتادادعتساو

، ءاطعلاو رامثإلا  اھنم  كءاج  ام  اذإو   . اھیصاقأو
اذإ ْنَمو   ، نیلوبقملا نیحرفلا  نمل  نذإ  كنإف 
اوبحأ اذإو   ، اوبھو اورسيأ  اذإو   ، اودعسأ اودعس 
ةایحلا حورص  دییشت  يفو   ، اوصلخأو اوفوأ 

... اوحلفو اومھسأ  ةرضنلا  ةيدجملا 

ُترصبأف  ، هعورفو عراشلا  يف  يرظنب  تحرس 



اطبأتم  ، يشمأ امك  القاثتم  يشمي  الجر 
، يتعبقك ةعبق  هسأر  ىلعو   ، يلثم ةظفحم 

ءامسلا يف  ىرخأو  ضرألا  يف  ةرات  قلمحي 
، ىھقم حطس  يف  سلجي  مث   ، لعفأ ترص  امك 

اعلطتسمو ویيراجیس  انخدم   ، اياش برشي 
امع ایھال   ، يتقيرط ىلع  امك  تالجمو  دئارج 

تسمأ امك   ، بیبدو ِّبدو  هوجو  نم  هلوح 
، نیترم اھسفن  ةيؤرلا  ترركت  املو   . يتداع
دجأ ملف   ، يھیبش ةلباقمل  ىھقملا  ىلإ  تعرھ 
ىرخأ ةھجو  ِّيأ  يف  الو   ، هترصبأ ثیح  ارثأ  هل 

، ةیلاتلا مايألا  يف  هنع  يثحب  ُتيرجأو   . اھتدصق
مھتلأس نمو   ، امامت روھظلا  نع  عطقنا  هنكل 
ىعدا هوتعم  نم  الإ   ، هتيؤر اوفن  هناكم  يف  هنع 

مث  ، تریطتو هنم  ترفنف   ، يل هاعنو   ، هفرعي هنأ 
. يتیب وحن  تلورھ 

انأ تدعو   ، ةیعوبسألا اھتلطع  نم  جودخ  تداع 
اھیلإ تفضأو   ، ةيدایتعالا يلامعأ  ىلإ  اددجم 
ةعشأب مامحتسا  صصح  يتفرش  يف 

يف يمظعلا  لكیھ  راص  يتلا  سمشلا 
ةوالعو  ، اھتايوقمو اھئفد  ىلإ  ةجاحلا  سیسم 

نم ةیجراخلا  يتالوج  يف  ُتّفثك  كلذ  ىلع 
... نیقلاع يتركاذب  اولاز  ام  تاومأ  روبق  ةرايز 

تملك  ، يعلھ نم  فیفختلل   ، انھ نمو 



انصخت رومأ  يف  موثلك  ةجاحلا  الوطم  ياكسلاب 
ىلع اھتقفاوم  تسمتلا  ينأ  اھنم   ، ىرخأو
اذھ نأ  ينتركذف   ، انم ةبھ  ًةقش  جودخ  كیلمت 
مث  ، اھتكرابمب نیتنس  نم  رثكأ  ذنم  مت  دق 
امیف اریثك  اھتنأمطف   ، ریخب تنك  نإ  ينتلأس 

. فعضي توصلاو  بحشت  ةروصلا 

! بيرغ ٌكبرم  ِهللاو  ٌءيش 

يف ّرمأ  نأ  تدرأ  ایناسحإ  اثدح  ىسنأ  نأ 
ينایسن هاشغي  نأ  سیلو   ، ماركلا َّرم  هئاضق 
يتركاذ نوكت  نأ  نم  يفوخل  اعفد   . َهيوطيو

ضرم ِةمالع   ، بكرملا نایسنلا  ِءطو  يف  ةذخآ 
راضحإ يف  ادھاج  تعرش   ، بیھرلا رميازلأ 

ىلع قودنص  عاق  يف  ترثعف   ، ةبھلا قئاثو 
. اھل بوھوملل  ةزایحلا  ةداھشب  اقفرم  اھدقع 

لیصافت يتركاذ  ىلإ  تدعاصت  اديور  اديورو 
عومد لاسرإ  يف  جودخ  رارمتسا  اھنم   ، ةقیقد
اھتیھنو اھانیع  ترمحا  ىتح   ، الاوط امايأ  حرفلا 
لیسلا تاذ  يل  اھتیعدأ  ضعب  اھنمو  ؛  كلذ نع 
يدیس لخدأ  ِّبر  اي  ةلسوتم : اھمتخو  قیفدلا 

... هلاثمأ نم  كدابعل  الإ  اھتدجوأ  امف   ، ةنجلا
رابتخا نم  تجرخ  ذإ   ، ءادعصلا تسفنت  ذئنیح 
. هيردأ لجأل ال  ولو   ، انئمطم املاس  يتركاذ 
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نفادم ثیح  ةربقملا  تدصق   ، ةعمج موي  تاذ 
ةثانخ ةذاتسألاو  ةشئاع  ىلوألا  يتجوز 

، يدھملا جاحلاو  ةفيرشلا  ةیلولاو  يدرولا 
قّدصتأو اعیمج  مھحاورأ  ىلع  محرتأ  انأ  امیفو 

فنآلا هوتعملاب  اذإ   ، نیكاسملاو ءارقلا  ىلع 
لجرلا ربق  ةرايز  ىلإ  ينوعديو  يل  زربي  ركذلا 

ءاقل هب  ينفِّرعیل   ، ىھقملا يف  هنع  تثحب  يذلا 
قمحألا تیطعأ   . اقبسم ةادؤمو  ةازجم  ةقدص 

برق ينفقوأ  ىتح  هفلخ  ترسو   ، تعطتسا ام 
، دكأتت تدرأ  اذإ   .. كبولطم اذ  وھ  لاقو : ٍربق 

... هھجو نع  بارتلا  ةلازإو  رفحلا  ىلع  ِّينعأ 
ىلإ تفلد  مث   ، يرظان نع  برغي  نأ  هترمأ  وتلل 

. ادعترم اخئاد  جراخلا 

، يلزنم ةلابق  داتعملا  َياھقم  ىلع  تجرع 
ةولخلا رثؤي  هنأ  ُملعأ  زوجع  نم  ابيرق  تسلج 

هذھ يف  هنكل   ، برقلا ءاسلج  نم  قياضتيو 
يلع ّدر   . هناكم ّریغي  وأ  اقياضت  ِدبي  مل  ةرملا 
يف سطغلا  ىلإ  داعو  ابضتقم  يمالس 
فشر تلمكأ  نإ  امو   . ةلصتملا هتامھمھ 

نم نیبتأ  ُتذخأ  ىتح   ، باھذلل تأیھتو  يياش 
هضعبو رطاوخ  هضعب  امالك  ضیفخلا  هتوص 



لك يتديرج : يف  هتخسن  ام  هنم   ، ةاجانم
يلھأ  . أ اي  كیلإ  يضفت  میتاوخلاو  لبسلا 

ال  . لیكولاو ضَّوعلا  مْعن  تنأو   ، اوبھذ يسانأو 
كیلإ يھجوت  الولو   . كالإ دنس  الو  يل  سینأ 
ءایعلا ناكل   ، اھمومھو ایندلا  لغاشم  نم  اغراف 
ضارعإ يشفت   . مأسلاو يلتاق  يسفن  نم 

كنوع ىلإ  ذایللاب  مھنع  تضرعأف  ينع  سانلا 
كلظب يَنترمغ   . ميركلا ككلمو  ضئافلا 
نيداغلاب أبعأ  تودغ ال  ىتح  ينتمّعنو  ينارونلا 

الو مھسحأ  ال  داكأو   ، نيدعاقلاو نیحئارلاو 
... مھرصبأ

برقب سنأي  هكرت  ترثآف   ، خیشلا توص  ضمغ 
. ءطولاو ِّلظلا  َفیفخ  تبحسناو   ، دعسيو انبر 

، سمألا زوجع  ةسلاجم  ىلإ  اقوشتم   ، دغلا يف 
. يفحصو يتظفحم  اطبأتم  ياھقم  ىلإ  تركب 
ىلع تببكناو  يروطف  تلوانت  هراظتنا  يفو 
تحرس اھنم  تبعت  املو   . اھتیقتنا تالاقم  ةءارق 
لملمي  ، رخآ نكر  يف  اعباق  هارأ  يب  اذإف   ، يرظن

ىلع هتدصق   . هلوح ام  ىلإ  تفتلي  الو  هیتفش 
ملف هترواجم  يف  ةیحتلا  دعب  هتنذأتسا   ، روفلا

تمصلاب نوحشم  تقو  يضم  دعبو   . بجي
اضعتمم ينقمر   ، ةحاحلم ةلوستم  هْترسك 

: لاق  ، هتالص هیلع  تعطق  ينأك 



؟ ديرت شيإ  تنأو   ، ةقدصب ةنیكسملا  تفرص  - 

: ددوتلا ىھتنمب  هتبجأ 

... كمكِح نم  ةدافتسالاو  خیش  اي  كتملاكم  - 

ّرتغت ام   . كعفني ءيش  ّيأ  الو  مكِح  يدنع  ام  - 
ملكت نكل   . يمادنھب الو  يسأرو  يتیحل  ضایبب 

. ينزجف كنع  ُّتكس  نإو 

ةایحلا يف  هبھذمو  هلغشو  هتيوھ  نع  هتلأس 
، ةبضتقم اھتدرس  يتش  رومأ  يف  هئارآو 

: ابعت لوقي  هتعمس  اھدعبو 

. ال، يساوحو يتسارف  ّتوق  ةلصتملا  يتلزع  - 
نل اذھ  عمو   . نيربخملاو نیصاصبلا  نم  َتسل 

، هیف ُتنك  ام  ىلإ  يندیعي  ام  الإ  يِّنم  كیتأي 
ىوكشو ىوجن  نم  يمالك   . بيرغ هنع  تنأو 

ام بقرتأ  اتماص  يدحو  ىقبأو   ، يالوم ىلإ  هثبأ 
تنأو  . هاضرو هبرق  تايآ  نم  هب  ّيلع  دوجي  دق 
ينزجف  ، يوفص ّركعتو  ينجعزت  كتلئسأ  جَرھب 

. ينرجھاو املاسم 

عوبر يفو   ، الیمج ارجھ  هُترجھو  وتلل  تمق 
. اھئات ُترس  ّيحلا 



زوجعلا نأ  ىھقملا  لدان  نم  تملع  نیموي  دیعب 
هفرعي نم  هلقنو  ةیمومع  ةقيدح  يف  اتیم  دجُو 

. هسأر طقسم  ماھلسوب  يالوم  يف  هنفدل 
تعبات  . ءيش يأ  هنع  فرعي  هنإ ال  يعانلا  لاقو 
يشملا ينبعتأ  نیحو   ، شینروكلا يف  يریس 
يتجوز تملك  ثیح  يتیب  ىلإ  اعجار  تلفق 

اھیلإ يقوش  نع  اربعم   ، ياكسلاب الوطم  موثلك 
تعمس  . ّيلإ مودقلا  ىلع  اھثحأ  نأ  نود  نم 
ةباتك تفنأتسا  مث   ، ةحيرم ةحرفم  تاملك  اھنم 
لكش يف  ةریخألا  يتاشاشُح  وأ  يعمُل 
اذإ اھرشنأ  دق  تافارتعاو  تالاقمل  مالقأ  سوؤر 

اھدعبو  . رطاخلاو ردصلا  حرشناو  تقولا  حنس 
اھفات ایمارغ  املیف  تدھاشو  رسیت  امب  تنتقا 

. مونلا ضيورتو  تقولا  ةیجزتل 

يتلوج نم  يتبوأ  دعب  يلاتلا  مویلا  ةریھظ 
 - يلزنم لخدم  ىلع  ينتدجو   ، ةیحابصلا
اریثك ُتوجر  نم  عم  هجولا  اھجو  هادعساو - !
يمون يف  امك  ةظقیلا  يف  اھتثاغإو  اھروضح 
فرظ يف  اھتياعرو  اھبرق  ُتینمتو   ، جترملا
يذ َيھ   ، موثلك يمرح  اھیلإ : ينجوحي  بیصع 
ةيدترم  ، اھتمھو اھئاھبب  يمامأ  ةصخاش  نذإ 

. ةمكحلاو ِعرولا  تمسب  ةحّشتم   ، اقینأ اناطفق 
نیلواحم  ، نْیسلاج انماضتو   ، نْیفقاو انقناعت 

، انسافنأ تَجزامتف   ، مّمللاب يقوشلا  انلیلغ  َّير 



. انیجانت ةراحلا  رعاشملاو  تابیطلا  تاملكلابو 

ينيدانت  ، مئانلا ىري  امیف  هللا،  دبع  اي   ، كتيأر - 
، كيدانأ ينُتيأرو   ، كنضحو كفنك  ىلإ  عجرأ  نأ 

يلھأ تّعدو   . نیئادنلا ّيبلأ  اذنأھو  كيدانأ ! مك 
نل  ، كعم نآلا  ذنم  انھ  انأو   ، ةنيدملاو ّةكم  يف 

... هراوج ىلإ  هللا  ينيداني  نأ  الإ   ، كبرق حربأ 
لامكإ ىلع  يننیعتو  كنیعأ   ، يناعرتو كاعرأ 
ءاشي امب  نْییضار   ، نْیمناغ نْیملاس  رمعلا  رود 
يف رایخلا  كلو   . نزحن الو  انیلع  فوخ  ، ال  انل هللا 

، ةكم ىلإ  ةرم  ولو  ينبحصت  وأ  انھ  رقتسن  نأ 
ةضيرف يھو  تنأ  يضقت  ىتح   ، جودخ انعمو 

. جحلا

اھیف نم  ثعبنت  اھلثم  ىرخأو  كیت  اھتاملك  تناك 
ُلزنتتو ةحارلا  َحار  ينیقست   ، لالزلا ءاملاك 
ُّيصع انأ  ءاكبلا  ينبلغیف   ، ءافشو َفئاطل  ّيلع 

نود ناكل  هب  تقطن  ول  مالك  نع  ُمجحأف   ، عمدلا
ةبیبللا ةرُّونتملا  ِتمنتغا   . ةعورو ًةقر  اھمالك 
اھتركش  ، يل اھايادھ  ىلع  ينتعلطأف   ، يتمص

بوأ كیشت -  رخآ  جئاتن  نع  ينتلأس   ، امثعلتم
نأ يتین  يفو   ، سأب ال  ْنأ  تأموأ   ، هتيرجأ

يبعاتم مھأ  نأش  يف  موي  تاذ  اھحراصأ 
ىلع تیخرتساو  ينیع  تضمغأ   . ةیحصلا
ءاضق ىلإ  تعرھ  ةجاحلا  امیف   ، يبناكلا



دع يف  يركفب  تحرس   . ةیلزنم ضارغأ 
وحن ةفحاز  ةيؤر   ، ءامص ٌنذأ  كلت : يبعاتم 

مويزویناملا ىلإ  يماظع  راقتفا   ، فعضلا
انایحأ ثبي  ٌبلقو  مدلا  ُطغض   ، يد نیماتیفو 
سرقنلا اھنم  ىرخأ  ءایشأو   ، ءایع تامالع 
سولجب ُترعش  نیح   ... تاسولھ ةيوشو 
تبردت امك   ، سفنتلا تعطق  يبرق  يتجوز 

يب تحاصو  يضبن  ْتّسجف   ، يشعن يف  هیلع 
اھل ثدحي  ال  ىتح  اعرسم  تیبلف  قیفأ  نأ 
انتفرغ ىلإ  ينتداقو  ينتفقوأ  مث   ، هوركم

. ِقفرلاو نیللا  ىھتنمب 

ةيودأ لوانت  ىلإ  ينتعد   ، لالحلا شارفلا  ىلع 
، ينتدّدم ذئدعب   . تلعفف  ، اھنع تلفغ  تنك 

فیفخ ءاشع  دادعإ  يف  ينتنذأتساو  ينتّرثد 
متعم مون  يف  تقرغ  ام  ناعرس  نكل   . انل
ينردابت موثلكو  الإ  ّينع  ِلجني  مل   ، قیمع
هتفصو يذلا  يھجو  ىلع  تالبقب  احابص 
راونأب ًةبحرم   ، رئاتسلا تحازأ  مث   ، دروتملاب
انروطف دادعإل  ّتبھ  مث   ، ةفرغلا َءلم  سمشلا 
طبضل ةقروو  املق  تلوانت  ٍذئدنع   . ةفرشلا يف 
ّينأ تيأر  ذإ   ، ينھذب قلعت  تلاز  ام  ةیمانم  ايؤر 

وھ  ، ایكئالم اّدھن  ُدّسوتأ  ٍةرئاط  ةدِاّجس  ىلع 
ِبْحّسلاو نیقْفألا  نیب  ينأو  ؛  ىلحألاو ُجلبألا 
ِساوقأ ىلع  اياحتلاو  َمالسلا  يقلُأ   ، ىلبُحلا



، تاسنؤملا تابیبحلا  ِتاھأب  ةءالأللا  حزق 
... تاكورتملاو ِسناوعلا  ِعمدأبو 

موثلك تلبقأ  نأ  امل  ايؤرلا  ةقاطب  تأبخ 
يفیظنت ىلع  ينتدعاسف   ، ةدیعس ًةروشبم 

. يمادنھ نیسحتو  يسابل  رییغتو  مامحلا  يف 
ام تایتقا  يف  ينتبّغر  روطفلا  ةلواط  لوحو 

هكاوف ریصعو  نابلأ  نم  جودخ  عم  هتّدعأ 
نم دھعأ  مل  امك  يتیھش  تحتفتف   ، فئاغرو
يھو يتبیبح  ىلإ  تاصنإلاب  تعتمتساو   ، لبق
ٍةقئاش ِِتارابعب  يعیبرلا  مویلا  اذھ  لامج  فصت 
زوریف يناغأ  نم  عطاقم  داشنإب  اھبحصُت   ، ةقئار
اھنع اھیھلي  ال   ، اھءادأ نسحتو  اھظفحت  يتلا 

قانعلاب ّيلع  اھونح  نع  الو  يتيودأ  يتلوانم 
ىضرلا تامالع  اھل  يدبأ  انأ  امنیب   ، لیبقتلاو

. قاھرإلاب اديازتم  اروعش  ابلاغم   ، ةحارلاو
، تبجأ  ، ددمتلا  . ائیش ديرأ  تنك  نإ  ينتلأس 
امك  ، ينتطاحأ  ، يشارف ىلإ  ينتقفار   . مونلاو
اليوط اھیلإ  ينتمض   ، يبتك ضعبب   ، ُتبلط
يفو لحاسلا  ىلع  ةیموي  تالوجب  يايإ  ًةدعاو 
يف ينتنذأتسا   ، انّدوعت امك  ةنيدملا  تاءاضف 

، تاجاح ءاضقو  قوستلا  دصق  تیبلا  ةرداغم 
ال ةماستبا  اھایحم  ىلعو  تفرصنا  اھدعبو 

ىھانت ّينع  تباغ  نیحو   . قرأ الو  اھنم  َقرشأ 
ةبيرق لظت  نأ  ةمداخلا  نم  ةبلاط  اھتوص  ّيلإ 



. ينم

ايوتنم ةأبخملا  يتقاطب  تبحس   ، روفلا ىلع 
، ةیمانملا َيايؤر  نم  ىرخأ  رصانعب  اھنتم  ءانغإ 
، اياظشو عملب  ولو  ينفعست  مل  يتركاذ  ّنكل 
. لبق نم  الیثم  هل  فرعأ  مل  مونل  تملستساف 
، فصوت ال  يتلا  هتبارغ  تقفأ  نإ  ام  تلجس 
، ةبوانتم ةفطاخ  تاظقيو  تاركس  هبوشت 

ةدورببو  ، هسبيو يناسل  لقثب  اھلالخ  ترعش 
ىلإ َّيمدق  صمخأ  نم  ائیطب  بدت  ةسراق 
اھتفرع ٍهوجو  ُروص  ّيلع  تلوادت  مث  ؛  ّيلجر
تاوصأ اھتلت   ، يتایح طيرش  نم  ةزراب  ثادحأو 

الو اھب  قحلأ  نأ  يناجرتت   ، ةیئان ّدج  يحانم  نم 
ترفاضتو يساوح  ةیقب  ْتلتكت  اھدعبو  ؛  رخأتأ
تاعولاب يف  يئاوضناب  يراعشإ  ىلع 
شیطتف  ، ةینونج ةعرسب  قباستت  بيدارسو 

فیط ُتنیبت  ْتفقوت  اذإ  ىتح   ، ثبعتو يسأرب 
ٍتآ هنأك  يمرح  توص  مث   ، يلوح موحي  جودخ 

ثیغتست  ، تاملاكم يرجُت   ، ةقیمع رئب  رعق  نم 
ةرذنملا تامالعلا  ةرمغ  يف  انأو  مث  ؛  بیبطب

تنياع ام  تٌربحف   ، ةأجف تظُّقیت  ّيلع  اھبلاكتو 
امد فزني  يملق  يل  ادب  ام  ناعرس  مث   ، تیناعو
مدعني مث   ، ءاوھر حير  ِّبھم  يف  ةشير  وحضيو 

... ةفیثك ةمطالتم  ةیمالظ  ججل  يف 



نیتروعذم ناظحلت  ناتأرملا  تناك  اھتقو 
نآلمتف هللا،  دبع  مسج  نم  ةایحلا  باحسنا 
فرذت امھنویعو   ، تاثاغتساو احایص  ءاضفلا 

... ارازغ ةراح  اعومد 



: فلؤملا نع 
ةفاقثلا ريزو   ، بيدأو ركفم  ؛  شیَمِح ملاسنب 

نم ایلع  تاداھش  ىلع  لصاح   . قبسألا
ةیبرعلاب بتكي   . سيرابو طابرلا  يتعماج 

ضعب تمجرت   . عادبإلاو ثحبلا  يف  ةیسنرفلاو 
يف باتكلا  داحتا  راتخا    . تاغل ةدع  ىلإ  هتاياور 
نسحأ نمض  مكحلا  نونجم  هتياور  رصم 

يف رضاحم   / . نيرشعلا نرقلل  ةئملا  تاياورلا 
وضع  / . ةیكيرمأو ةیبوروأو  ةیبرع  تایقتلم  ةدع 

. ةیبوروأو ةیبرع  تاسسؤمو  تایعمج  ةدع  يف 
يئامنیسلا جاتنالا  معد  قودنصل  قباس  سیئر 

سلجملا يف  قباس  وضع   / . يبرغملا
زئاوجلا نم   . ناسنإلا قوقحل  يراشتسالا 

/ (١٩٩٠  ) ةياورلل دقانلا  ةزئاج  تاھيونتلاو :
بیجن ةزئاج  ( / ٢٠٠٠  ) ریبكلا سلطألا  ةزئاج 

وكسنویلل ةقراشلا  ةزئاج  ( / ٢٠٠٢  ) ظوفحم
باتك داحتال  ظوفحم  بیجن  ةزئاج  ( / ٢٠٠٣)
ةیعمج نم  هيونت  ةیلادیم  ( / ٢٠٠٩  ) رصم
مولعلاو بادآلاو  نونفلل  ةیسنرفلا  ةیميداكألا 
ةیميداكأل ىربكلا  ةزئاجلا  ( / ٢٠٠٩ ، سيراب )

هتياور تیمس  ةیسنرفلا ٢٠١١ / زولوت 
ركوبلا ةزئاجل  ةریصقلا  ةمئاقلا  يف  يتبذعم » »

. ةیملاعلا ةیبرعلا 



: ةیبرعلاب بتاكلل 

: ةیخيراتلاو ةيركفلا  تاساردلا  يف 
راد  ، توریب  ، سكرام ىلإ  ةجاحلا  دقن  يف  * 

.١٩٨٣ ، ريونتلا

راد  ، توریب  ،( ةيركف تاراوح   ) مھ ثیح  مھعم  * 
يف ١٩٨٧. ةعبط ٢   ، يبارافلا

، ةعیلطلا راد   ، توریب  ، ةمكحلاو حرجلا  باتك  * 
(ط. ٢)، ١٩٨٨.

ط. ٢،  ، مالسإلا يف  ةیجولويديإلا  تالكشتلا  * 
.١٩٩٠ ، يبرعلا بختنملا  راد   ، توریب

، عارش راد   ، ةجنط  ، ةیبرغملا ةمغلا  يف  * 
.١٩٩٧

ط. ٢  ، خيراتلا ةفسلف  ءوض  يف  ةینودلخلا  * 
، ةفاقثلل ىلعألا  سلجملا   ، ةحقنمو ةديزم 

.٢٠٠٦، ةرھاقلا

، طابرلا  ، نمزلا تاروشنم   ، رخألا ةفرعم  يف  * 
.١٩٩٩

، ءاضیبلا رادلا   ، عفانلا ملعلاو  يبلسلا  مكارتلا  * 
.٢٠٠١



زكرملا  ، ركفلا ةوادبو  رجحلا  ةفاقث  دقن  * 
.٢٠٠٤ ، توریب  ، يبرعلا يفاقثلا 

راد  ، قارشتسالا ايارم  يف  مالسإلاو  برعلا  * 
.٢٠١١ ، ةرھاقلا  ، قورشلا

(. عبطلا تحت   ) يفاقثلا مالسالا  يف  * 

: ةیبدألا لامعألا 
ط. ٢،  ،( ةياورلل دقانلا  ةزئاج   ) مكحلا نونجم  * 

.٢٠١٢ ، ةرھاقلا  ، قورشلا راد 

، بادآلا راد   ، توریب  ، ةماش نيز  يتفلا  نحم  * 
طابرلا ٢٠١٤.  ، ةديزم ١٩٩٣؛ ط ٢ 

، يبرعلا يفاقثلا  زكرملا   ، بارسلا ةرسامس  * 
.١٩٩٥ ، ءاضیبلا رادلا  توریب /

.٢٠١٢ ، توریب ، ط. ٢،  بادآلا راد   ، ةمّالعلا * 

، توریب  ، بادآلا راد   ، ةوسنلاو سوؤرلا  ةنتف  * 
.٢٠٠٠

.٢٠٠٣ ، توریب  ، بادآلا راد   ، ةیلھاجلا ةرھز  * 

راد  ، ىرخأ ةيركف  صصقو  لغوتملا  انأ  * 
.٢٠٠٤ ، توریب  ، بادآلا



، ٢٠٠٧؛ توریب  ، بادآلا راد   ،! يسلدنألا اذھ  * 
ط. ٢، ٢٠١١.

، ٢٠١٠ (ط٢). ةرھاقلا  ، قورشلا راد   ، يتبذعم * 

.٢٠١٣ ، ةرھاقلا  ، قورشلا راد   ، لامعأ ةأرما  * 

: نيواود
/ .١٩٧٩ ، ءاضیبلا رادلا   ، لوقت شيإ  شانك  * 

تایبأ ./ ١٩٨٣ ، طابرلا  ، فیصلاو ءاتشلا  ةروث 
/.١٩٩٧ ، توریب  ، ةعیلطلا راد   ، ىرخأو اھتنكس 
/ .٢٠٠٠ ، ةجنط  ، عارش راد   ، ضافتنالا ناويد 

توریب ٢٠١٠.  ، سيرلا ضاير  راد   ، تاعارتفا

: ةیناثلا ةانقلا  عم  ةینويزفیلت  مالفأل  تايرانیس  * 
شالع / ٢٠٠٣ ، ةدلقلا لالع  / ٢٠٠٢ ، ربلا جاومأ 

(. جارخإلا راظتنا  يف   ) نودلخ نبا  ،؟ ٢٠٠٥ / ال

: ةیسنرفلاب بتاكلل 

De la formation ideologique en Islam, *
.Anthropos, Paris, 1983 ; rééd., Rabat, 2006

Au pays de nos crises. Essai sur le mal *
.marocain, Casablanca,1977



Le Calife de l'épouvante, Le serpent a plumes, *
.Paris, 1999

Ijtihad, la face voilée de l'Islam, Paris 1987, *
.rééd., Rabat, 2006

Ibn Khaldun, un philosophe de l'histoire, Paris *
.1990, rééd., Rabat,2006

Etre en vie et autres fragments, Eddif-Non lieu, *
.Casablanca-Paris, 2007

.Le livre des élans, Rabat, 2013 *

.(Ma tortionnaire (sous presse *
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